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Propozycje zmian w kryteriach wyboru finansowanych operacji
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
L.p.

Dotychczasowe brzmienie kryterium

Proponowane brzmienie kryterium
Uzasadnienie
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Kryteria oceny merytorycznej: ocena naukowo-technologiczna (kryteria punktowane)
2.
Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy Wymogiem kryterium Zespół
zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w badawczy oraz zasoby techniczne
wnioskodawcy zapewniają
projekcie prac B+R
projekcie prac B+R
W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
prawidłową realizację
• kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu • kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu zaplanowanych w projekcie prac
posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac B+R jest obecnie dołączanie w
doświadczenie w tym w realizacji projektów obejmujących doświadczenie w tym w realizacji projektów obejmujących generatorze wniosków skanów
prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których umów warunkowych z kluczowym
efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności personelem B+R. Na podstawie
gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory doświadczeń panelu ekspertów,
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R;
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R;
wynika, że z punktu widzenia
• liczba osób zaangażowanych w realizację prac rozwojowych • liczba osób zaangażowanych w realizację prac rozwojowych wnioskodawców, obowiązek ten
(lub planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do (lub planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do jest nadmiernym obciążeniem
zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia administracyjnym na etapie
terminową realizację projektu;
terminową realizację projektu;
przygotowania wniosku. Zamiast
• wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami • wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami pełnego dokumentu na etapie oceny
technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym infrastrukturą technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym infrastrukturą merytorycznej wystarczyłoby
naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo – naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo – oświadczenie (nowe brzmienie
badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do opisu kryterium w kolumnie obok).
realizacji prac w projekcie), zapewniającymi terminową realizacji prac w projekcie), zapewniającymi terminową Zaproponowana zmiana nie
realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem zwalania wnioskodawcy z
rzeczowym.
rzeczowym.
zawierania umów warunkowych –
musi je zawierać i przedstawić
Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby kontroli w trakcie realizacji
osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. projektu, zmniejsza jedynie
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Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do Wniosku o
dofinansowanie
umów
warunkowych
z
członkami
kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu zespołu
badawczego (w przypadku gdy członkowie zespołu
badawczego nie są pracownikami wnioskodawcy).

Wnioskodawca
ma
obowiązek
posiadania
umów
warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia
realizacji projektu zespołu badawczego (w przypadku gdy
członkowie zespołu badawczego nie są pracownikami
wnioskodawcy).

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w
projekcie podwykonawcy. W takim przypadku weryfikacji
podlega, czy wnioskodawca wykazał potencjał kadrowy i
techniczny podwykonawcy albo wymagania co do potencjału
kadrowego/technicznego (w przypadku braku wyboru
podwykonawcy na etapie wnioskowania).

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w
projekcie podwykonawcy. W takim przypadku weryfikacji
podlega, czy wnioskodawca wykazał potencjał kadrowy i
techniczny podwykonawcy albo wymagania co do potencjału
kadrowego/technicznego (w przypadku braku wyboru
podwykonawcy na etapie wnioskowania).

W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy
mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być
zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym
kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek
dołączenia do wniosku o dofinasowanie umowy warunkowej z
danym podwykonawcą.

W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy
mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być
zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym
kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek
posiadania umowy warunkowej z danym podwykonawcą.

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym

obciążenie biurokratyczne na etapie
aplikowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, w
opisie kryterium zaproponowano
zmianę zapisu dotyczącego
obowiązku „załączania do wniosku
umowy warunkowej” na
„obowiązek posiadania umowy
warunkowej”.

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
Kryteria oceny merytorycznej: ocena gospodarczo-biznesowa (kryteria dostępu)
Wymogiem kryterium Kadra
2.
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania
zarządzająca oraz sposób
w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
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W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie
adekwatność potencjału kadry zarządzającej projektem. Kadra
zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać
odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt
zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.
Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą
projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego
wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac
B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak
największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych
w stosunku do innych przedsiębiorstw.
Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna
zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na
osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu.
Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na
weryfikacji w szczególności następujących aspektów:
• Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do jego zakresu i
zapewni jego sprawną,
efektywną i terminową realizację?
• Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole
zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i
zapewnia właściwy monitoring i nadzór nad postępami w
realizacji projektu?
• Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu
zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i
wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie
zakładanych w projekcie celów?

W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie
adekwatność potencjału kadry zarządzającej projektem. Kadra
zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać
odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt
zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.
Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą
projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego
wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac
B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak
największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych
w stosunku do innych przedsiębiorstw.
Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna
zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na
osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu.
Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na
weryfikacji w szczególności następujących aspektów:
• Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do jego zakresu i
zapewni jego sprawną,
efektywną i terminową realizację?
• Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole
zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i
zapewnia właściwy monitoring i nadzór nad postępami w
realizacji projektu?
• Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu
zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i
wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie
zakładanych w projekcie celów?

Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do Wniosku o
dofinansowanie umów warunkowych z członkami
kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, personelu
zarządzającego (nie dotyczy pracowników wnioskodawcy).

Wnioskodawca ma obowiązek posiadania umów
warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia
realizacji projektu, personelu zarządzającego (nie dotyczy
pracowników wnioskodawcy).

zarządzania
w projekcie umożliwia jego
prawidłową realizację jest obecnie
dołączanie w generatorze
wniosków skanów umów
warunkowych z członkami
kluczowego, z punktu widzenia
realizacji projektu, personelu
zarządzającego. Na podstawie
doświadczeń panelu ekspertów,
wynika, że z punktu widzenia
wnioskodawców, obowiązek ten
jest nadmiernym obciążeniem
administracyjnym na etapie
przygotowania wniosku. Zamiast
pełnego dokumentu na etapie oceny
merytorycznej wystarczyłoby
oświadczenie (nowe brzmienie
opisu kryterium w kolumnie obok).
Zaproponowana zmiana nie
zwalania wnioskodawcy z
zawierania umów warunkowych –
musi je zawierać i przedstawić
kontroli w trakcie realizacji
projektu, zmniejsza jedynie
obciążenie biurokratyczne na etapie
aplikowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, w
opisie kryterium zaproponowano
zmianę zapisu dotyczącego
obowiązku „załączania do wniosku
umowy warunkowej” na
„obowiązek posiadania umowy
warunkowej”.
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Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (w odniesieniu do konkursu dotyczącego linii pilotażowej)
Kryteria oceny merytorycznej: ocena naukowo-technologiczna (kryteria punktowane)
2.
Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy Wymogiem kryterium Zespół
zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w badawczy oraz zasoby techniczne
wnioskodawcy zapewniają
projekcie prac B+R
projekcie prac B+R
W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
prawidłową realizację
• kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu • kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu zaplanowanych w projekcie prac
posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac B+R jest obecnie dołączanie w
doświadczenie w tym w realizacji projektów obejmujących doświadczenie w tym w realizacji projektów obejmujących generatorze wniosków skanów
prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których umów warunkowych z kluczowym
efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności personelem B+R. Na podstawie
gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory doświadczeń panelu ekspertów,
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R;
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R;
wynika, że z punktu widzenia
• liczba osób zaangażowanych w realizację prac rozwojowych • liczba osób zaangażowanych w realizację prac rozwojowych wnioskodawców, obowiązek ten
(lub planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do (lub planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do jest nadmiernym obciążeniem
zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia administracyjnym na etapie
terminową realizację projektu;
terminową realizację projektu;
przygotowania wniosku. Zamiast
• wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami • wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami pełnego dokumentu na etapie oceny
technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym infrastrukturą technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym infrastrukturą merytorycznej wystarczyłoby
naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo – naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo – oświadczenie (nowe brzmienie
badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do opisu kryterium w kolumnie obok).
realizacji prac w projekcie), zapewniającymi terminową realizacji prac w projekcie), zapewniającymi terminową Zaproponowana zmiana nie
realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem zwalania wnioskodawcy z
rzeczowym.
rzeczowym.
zawierania umów warunkowych –
musi je zawierać i przedstawić
Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby kontroli w trakcie realizacji
osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. projektu, zmniejsza jedynie
Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do Wniosku o Wnioskodawca
ma
obowiązek
posiadania
umów obciążenie biurokratyczne na etapie
dofinansowanie
umów
warunkowych
z
członkami warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia aplikowania.
kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu zespołu realizacji projektu zespołu badawczego (w przypadku gdy
badawczego (w przypadku gdy członkowie zespołu członkowie zespołu badawczego nie są pracownikami Biorąc powyższe pod uwagę, w
badawczego nie są pracownikami wnioskodawcy).
wnioskodawcy).
opisie kryterium zaproponowano
zmianę zapisu dotyczącego
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w obowiązku „załączania do wniosku
projekcie podwykonawcy. W takim przypadku weryfikacji projekcie podwykonawcy. W takim przypadku weryfikacji umowy warunkowej” na
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podlega, czy wnioskodawca wykazał potencjał kadrowy i
techniczny podwykonawcy albo wymagania co do potencjału
kadrowego/technicznego (w przypadku braku wyboru
podwykonawcy na etapie wnioskowania).

podlega, czy wnioskodawca wykazał potencjał kadrowy i „obowiązek posiadania umowy
techniczny podwykonawcy albo wymagania co do potencjału warunkowej”.
kadrowego/technicznego (w przypadku braku wyboru
podwykonawcy na etapie wnioskowania).

W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy
mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być
zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym
kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek
dołączenia do wniosku o dofinasowanie umowy warunkowej z
danym podwykonawcą.

W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy
mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być
zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym
kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek
posiadania umowy warunkowej z danym podwykonawcą.

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
Kryteria oceny merytorycznej: ocena gospodarczo-biznesowa (kryteria dostępu)
2.
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania
w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie
adekwatność potencjału kadry zarządzającej projektem. Kadra adekwatność potencjału kadry zarządzającej projektem. Kadra
zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać
odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt
zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.
zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.
Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą
projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego
wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac

Wymogiem kryterium Kadra
zarządzająca oraz sposób
zarządzania
w projekcie umożliwia jego
prawidłową realizację jest obecnie
dołączanie w generatorze
wniosków skanów umów
warunkowych z członkami
kluczowego, z punktu widzenia
realizacji projektu, personelu
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B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak
największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych
w stosunku do innych przedsiębiorstw.
Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna
zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na
osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu.
Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na
weryfikacji w szczególności następujących aspektów:
• Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do jego zakresu i
zapewni jego sprawną,
efektywną i terminową realizację?
• Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole
zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i
zapewnia właściwy monitoring i nadzór nad postępami w
realizacji projektu?
• Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu
zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i
wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie
zakładanych w projekcie celów?

B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak
największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych
w stosunku do innych przedsiębiorstw.
Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna
zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na
osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu.
Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na
weryfikacji w szczególności następujących aspektów:
• Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do jego zakresu i
zapewni jego sprawną,
efektywną i terminową realizację?
• Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole
zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i
zapewnia właściwy monitoring i nadzór nad postępami w
realizacji projektu?
• Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu
zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i
wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie
zakładanych w projekcie celów?

Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do Wniosku o
dofinansowanie umów warunkowych z członkami
kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, personelu
zarządzającego (nie dotyczy pracowników wnioskodawcy).

Wnioskodawca ma obowiązek posiadania umów
warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia
realizacji projektu, personelu zarządzającego (nie dotyczy
pracowników wnioskodawcy).

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1. 2. Sektorowe programy B+R
Kryteria oceny merytorycznej: ocena naukowo-technologiczna (kryteria punktowane)
2.
Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy
zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w
projekcie prac B+R
projekcie prac B+R
W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
•kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu • kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu
posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac

zarządzającego. Na podstawie
doświadczeń panelu ekspertów,
wynika, że z punktu widzenia
wnioskodawców, obowiązek ten
jest nadmiernym obciążeniem
administracyjnym na etapie
przygotowania wniosku. Zamiast
pełnego dokumentu na etapie oceny
merytorycznej wystarczyłoby
oświadczenie (nowe brzmienie
opisu kryterium w kolumnie obok).
Zaproponowana zmiana nie
zwalania wnioskodawcy z
zawierania umów warunkowych –
musi je zawierać i przedstawić
kontroli w trakcie realizacji
projektu, zmniejsza jedynie
obciążenie biurokratyczne na etapie
aplikowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, w
opisie kryterium zaproponowano
zmianę zapisu dotyczącego
obowiązku „załączania do wniosku
umowy warunkowej” na
„obowiązek posiadania umowy
warunkowej”.

Wymogiem kryterium Zespół
badawczy oraz zasoby techniczne
wnioskodawcy zapewniają
prawidłową realizację
zaplanowanych w projekcie prac
B+R jest obecnie dołączanie w
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doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących
prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których
efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności
gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R;
• liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub
planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i
rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową
realizację projektu;
• wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych
przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum oraz
Konsorcjant/Konsorcjanci)
dysponuje odpowiednimi
zasobami technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym
infrastrukturą naukowo – badawczą (pomieszczeniami,
aparaturą naukowo – badawczą oraz innym wyposażeniem
niezbędnym do realizacji prac w projekcie), zapewniającymi
terminową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym
zakresem rzeczowym.
Dodatkowo – jeśli dotyczy: dla Wnioskodawców
wielopodmiotowych (konsorcja - grupy przedsiębiorców) w
ramach oceny kryterium konieczna będzie weryfikacja
następujących aspektów:
• komplementarność kompetencji i zasobów partnerów;
• właściwy dobór partnerów do prac B+R umożliwiający
optymalne
wykorzystanie
zasobów
poszczególnych
podmiotów;
• właściwy wybór lidera konsorcjum - grupy przedsiębiorców;
Wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych
przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum oraz
Konsorcjant/Konsorcjanci) musi posiadać wszystkie kluczowe
zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o
dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do
Wniosku o dofinansowanie umów warunkowych z członkami
kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, zespołu

doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących
prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których
efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności
gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R;
• liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub
planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i
rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową
realizację projektu;
• wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych
przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum oraz
Konsorcjant/Konsorcjanci)
dysponuje odpowiednimi
zasobami technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym
infrastrukturą naukowo – badawczą (pomieszczeniami,
aparaturą naukowo – badawczą oraz innym wyposażeniem
niezbędnym do realizacji prac w projekcie), zapewniającymi
terminową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym
zakresem rzeczowym.

generatorze wniosków skanów
umów warunkowych z kluczowym
personelem B+R. Na podstawie
doświadczeń panelu ekspertów,
wynika, że z punktu widzenia
wnioskodawców, obowiązek ten
jest nadmiernym obciążeniem
administracyjnym na etapie
przygotowania wniosku. Zamiast
pełnego dokumentu na etapie oceny
merytorycznej wystarczyłoby
oświadczenie (nowe brzmienie
opisu kryterium w kolumnie obok).
Zaproponowana zmiana nie
zwalania wnioskodawcy z
zawierania umów warunkowych –
musi je zawierać i przedstawić
kontroli w trakcie realizacji
projektu, zmniejsza jedynie
Dodatkowo – jeśli dotyczy: dla Wnioskodawców obciążenie biurokratyczne na etapie
wielopodmiotowych (konsorcja - grupy przedsiębiorców) w aplikowania.
ramach oceny kryterium konieczna będzie weryfikacja
następujących aspektów:
Biorąc powyższe pod uwagę, w
• komplementarność kompetencji i zasobów partnerów;
opisie kryterium zaproponowano
• właściwy dobór partnerów do prac B+R umożliwiający zmianę zapisu dotyczącego
optymalne
wykorzystanie
zasobów
poszczególnych obowiązku „załączania do wniosku
podmiotów;
umowy warunkowej” na
• właściwy wybór lidera konsorcjum - grupy przedsiębiorców; „obowiązek posiadania umowy
warunkowej”.
Wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych
przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum oraz
Konsorcjant/Konsorcjanci) musi posiadać wszystkie kluczowe
zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o
dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek posiadania
umów warunkowych z członkami kluczowego, z punktu
widzenia realizacji projektu, zespołu badawczego (w
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badawczego (w przypadku gdy członkowie
badawczego nie są pracownikami wnioskodawcy).

zespołu przypadku gdy członkowie zespołu badawczego nie są
pracownikami wnioskodawcy).

Wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych
przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum oraz
Konsorcjant/Konsorcjanci) może powierzyć realizację części
prac B+R w projekcie podwykonawcy. W takim przypadku
weryfikacji podlega, czy wnioskodawca (a w przypadku
projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) wykazał
potencjał kadrowy i techniczny podwykonawcy albo
wymagania co do potencjału kadrowego/technicznego (w
przypadku braku wyboru podwykonawcy na etapie
wnioskowania)..
W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy
mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być
zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym
kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek
dołączenia do wniosku dofinansowanie umowy warunkowej z
danym podwykonawcą. Dotyczy to również sytuacji, jeśli
umowa warunkowa jest zawierana przez Konsorcjanta, a nie
Lidera projektu.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.

Wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych
przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum oraz
Konsorcjant/Konsorcjanci) może powierzyć realizację części
prac B+R w projekcie podwykonawcy. W takim przypadku
weryfikacji podlega, czy wnioskodawca (a w przypadku
projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) wykazał
potencjał kadrowy i techniczny podwykonawcy albo
wymagania co do potencjału kadrowego/technicznego (w
przypadku braku wyboru podwykonawcy na etapie
wnioskowania)..
W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy
mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być
zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym
kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek
posiadania umowy warunkowej z danym podwykonawcą.
Dotyczy to również sytuacji, jeśli umowa warunkowa jest
zawierana przez Konsorcjanta, a nie Lidera projektu.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
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Kryteria oceny merytorycznej: ocena gospodarczo-biznesowa (kryteria dostępu)
2.
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania
w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie
adekwatność potencjału kadry zarządzającej projektem. Kadra adekwatność potencjału kadry zarządzającej projektem. Kadra
zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać
odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt
zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.
zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.
Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą
projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego
wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac
B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak
największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych
w stosunku do innych przedsiębiorstw.
w stosunku do innych przedsiębiorstw.
Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna
zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na
osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu,.
osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu,.
Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na
weryfikacji w szczególności następujących aspektów:
weryfikacji w szczególności następujących aspektów:
• Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest • Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do jego zakresu i
zapewni jego sprawną, adekwatny do jego zakresu i
zapewni jego sprawną,
efektywną i terminową realizację?
efektywną i terminową realizację?
• Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole • Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole
zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i
zapewnia właściwy monitoring i nadzór nad postępami w zapewnia właściwy monitoring i nadzór nad postępami w
realizacji projektu?
realizacji projektu?
• Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu • Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu
zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i
wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie
zakładanych w projekcie celów?
zakładanych w projekcie celów?

Wymogiem kryterium Kadra
zarządzająca oraz sposób
zarządzania
w projekcie umożliwia jego
prawidłową realizację jest obecnie
dołączanie w generatorze
wniosków skanów umów
warunkowych z członkami
kluczowego, z punktu widzenia
realizacji projektu, personelu
zarządzającego. Na podstawie
doświadczeń panelu ekspertów,
wynika, że z punktu widzenia
wnioskodawców, obowiązek ten
jest nadmiernym obciążeniem
administracyjnym na etapie
przygotowania wniosku. Zamiast
pełnego dokumentu na etapie oceny
merytorycznej wystarczyłoby
oświadczenie (nowe brzmienie
opisu kryterium w kolumnie obok).
Zaproponowana zmiana nie
zwalania wnioskodawcy z
zawierania umów warunkowych –
musi je zawierać i przedstawić
kontroli w trakcie realizacji
projektu, zmniejsza jedynie
obciążenie biurokratyczne na etapie
aplikowania.

Biorąc powyższe pod uwagę, w
Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do Wniosku o Wnioskodawca
ma
obowiązek
posiadania
umów opisie kryterium zaproponowano
dofinansowanie
umów
warunkowych
z
członkami warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia zmianę zapisu dotyczącego
kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, personelu realizacji projektu, personelu zarządzającego (nie dotyczy obowiązku „załączania do wniosku
zarządzającego (nie dotyczy pracowników wnioskodawcy).
pracowników wnioskodawcy).
umowy warunkowej” na
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„obowiązek posiadania umowy
warunkowej”.
Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Kryteria oceny merytorycznej: ocena gospodarczo-biznesowa (kryteria dostępu)
3.
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania
w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
• Wnioskodawca (lider lub członkowie konsorcjum) • Wnioskodawca (lider lub członkowie konsorcjum)
dysponuje prawami własności intelektualnej, które są dysponuje prawami własności intelektualnej, które są
niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w
projekcie;
projekcie;
• we wniosku o dofinansowanie uprawdopodobniono, że brak • we wniosku o dofinansowanie uprawdopodobniono, że brak
jest
dostępnych
i
objętych
ochroną,
rozwiązań/ jest
dostępnych
i
objętych
ochroną,
rozwiązań/
technologii/wyników prac B+R,
których istnienie technologii/wyników prac B+R,
których istnienie
uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie
zaplanowanego wdrożenia wyników projektu;
zaplanowanego wdrożenia wyników projektu;
• przewidziano efektywny sposób ochrony własności • przewidziano efektywny sposób ochrony własności
intelektualnej,
zabezpieczający
przed intelektualnej,
zabezpieczający
przed
skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników
projektu (jeśli istnieje taka potrzeba).
projektu (jeśli istnieje taka potrzeba).
Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi
na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony
patentowej może być niezasadne.
patentowej może być niezasadne.
Wnioskodawca
(Lider
konsorcjum
oraz Wnioskodawca
(Lider
konsorcjum
oraz
Konsorcjant/Konsorcjanci)
jest
zobowiązany
do Konsorcjant/Konsorcjanci)
jest
zobowiązany
do
udokumentowania, z jakich baz danych (patentowych i udokumentowania, z jakich baz danych (patentowych i
publikacji) korzystał, słów kluczowych, których użył oraz publikacji) korzystał, słów kluczowych, których użył oraz
wyników, które uzyskał w związku z badaniem stanu techniki. wyników, które uzyskał w związku z badaniem stanu techniki.
Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały
spełnione wszystkie ww. warunki.
spełnione wszystkie ww. warunki.
W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie
adekwatność potencjału kadry zarządzającej Projektem. Kadra adekwatność potencjału kadry zarządzającej Projektem. Kadra
zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać
odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że Projekt odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że Projekt

Pierwotne brzmienie Kadra
zarządzająca oraz sposób
zarządzania
w projekcie umożliwia jego
prawidłową realizację dla
Poddziałania 4.1.1. nie zawierało
informacji nt. obowiązku
posiadania umów warunkowych z
członkami kluczowego, z punktu
widzenia realizacji projektu,
personelu zarządzającego. Mimo
tego w dokumentacji konkursowej
– we wzorze wniosku, dla
pierwszego konkursu dla
Poddziałania 4.1.1. był obowiązek
dołączania skanów umów
warunkowych).
W opisie kryterium zaproponowana
zmianę polegającą na dodaniu
wymogu, analogicznie jak przy
opisie tego kryterium dla innych
instrumentów POIR, skutkującego
koniecznością dołączenia do
wniosku oświadczenia dot.
posiadania umów warunkowych, a
nie jak dotychczas w dokumentacji
konkursowej – skanu umowy.
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zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.
Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą
projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego
wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac
B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak
największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych
w stosunku do innych przedsiębiorstw.
Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna
zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na
osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację Projektu.
Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na
weryfikacji w szczególności następujących aspektów:
• Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną,
efektywną i terminową realizację?
• Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole
zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i
zapewnia właściwy, monitoring i nadzór nad postępami w
realizacji projektu ?
• Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu
zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i
wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie
zakładanych w projekcie celów?

zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.
Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą
projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego
wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac
B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak
największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych
w stosunku do innych przedsiębiorstw.
Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna
zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na
osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację Projektu.
Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na
weryfikacji w szczególności następujących aspektów:
•
Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną,
efektywną i terminową realizację?
•
Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole
zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i
zapewnia właściwy, monitoring i nadzór nad postępami w
realizacji projektu ?
•
Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z
zespołu zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów
B+R i wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia
osiągnięcie zakładanych w projekcie celów?

Wnioskodawca
ma
obowiązek
posiadania
umów
warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia
realizacji projektu, personelu zarządzającego (nie dotyczy
pracowników wnioskodawcy).
Kryteria oceny merytorycznej: ocena naukowo-technologiczna (kryteria punktowane)
2.
Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy
zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w
projekcie prac B+R
projekcie prac B+R
W ramach kryterium ocenie podlega w jakim stopniu:
W ramach kryterium ocenie podlega w jakim stopniu:
• kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu • kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu
posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac

Wymogiem kryterium Zespół
badawczy oraz zasoby techniczne
wnioskodawcy zapewniają
prawidłową realizację
zaplanowanych w projekcie prac
B+R jest obecnie dołączanie w
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doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących
prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których
efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności
gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R;
• liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub
planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i
rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową
realizację projektu;
•
wnioskodawca
(lider
konsorcjum)
oraz
konsorcjant/konsorcjanci dysponują odpowiednimi zasobami
technicznymi (lub planują je pozyskać), w tym infrastrukturą
naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo –
badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do
realizacji prac B+R w projekcie), zapewniającą terminową
realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem
rzeczowym;
• występuje komplementarność kompetencji i zasobów
partnerów;
• dobór partnerów do prac B+R umożliwia optymalne
wykorzystanie zasobów poszczególnych podmiotów;
• lider konsorcjum posiada odpowiednie doświadczenie w
zarządzaniu projektami B+R i komercjalizacji ich wyników, w
tym koordynacji tych projektów;

doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących
prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których
efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności
gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R;
• liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub
planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i
rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową
realizację projektu;
•
wnioskodawca
(lider
konsorcjum)
oraz
konsorcjant/konsorcjanci dysponują odpowiednimi zasobami
technicznymi (lub planują je pozyskać), w tym infrastrukturą
naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo –
badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do
realizacji prac B+R w projekcie), zapewniającą terminową
realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem
rzeczowym;
• występuje komplementarność kompetencji i zasobów
partnerów;
• dobór partnerów do prac B+R umożliwia optymalne
wykorzystanie zasobów poszczególnych podmiotów;
• lider konsorcjum posiada odpowiednie doświadczenie w
zarządzaniu projektami B+R i komercjalizacji ich wyników, w
tym koordynacji tych projektów;

generatorze wniosków skanów
umów warunkowych z kluczowym
personelem B+R. Na podstawie
doświadczeń panelu ekspertów,
wynika, że z punktu widzenia
wnioskodawców, obowiązek ten
jest nadmiernym obciążeniem
administracyjnym na etapie
przygotowania wniosku. Zamiast
pełnego dokumentu na etapie oceny
merytorycznej wystarczyłoby
oświadczenie (nowe brzmienie
opisu kryterium w kolumnie obok).
Zaproponowana zmiana nie
zwalania wnioskodawcy z
zawierania umów warunkowych –
musi je zawierać i przedstawić
kontroli w trakcie realizacji
projektu, zmniejsza jedynie
obciążenie biurokratyczne na etapie
aplikowania.

Biorąc powyższe pod uwagę, w
opisie kryterium zaproponowano
zmianę zapisu dotyczącego
W ramach oceny kryterium konieczna będzie weryfikacja W ramach oceny kryterium konieczna będzie weryfikacja obowiązku „załączania do wniosku
następujących aspektów:
następujących aspektów:
umowy warunkowej” na
• komplementarność kompetencji i zasobów partnerów;
• komplementarność kompetencji i zasobów partnerów;
„obowiązek posiadania umowy
• właściwy dobór partnerów do prac B+R umożliwiający • właściwy dobór partnerów do prac B+R umożliwiający warunkowej”.
optymalne
wykorzystanie
zasobów
poszczególnych optymalne
wykorzystanie
zasobów
poszczególnych
podmiotów;
podmiotów;
• właściwy wybór lidera konsorcjum - grupy przedsiębiorców. • właściwy wybór lidera konsorcjum - grupy przedsiębiorców.
Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby
osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
Wnioskodawca/konsorcjant/konsorcjanci ma/mają obowiązek Wnioskodawca/konsorcjant/konsorcjanci ma/mają obowiązek
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dołączenia do Wniosku o dofinansowanie umów
warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia
realizacji projektu, zespołu badawczego (w przypadku gdy
członkowie zespołu badawczego nie są pracownikami
wnioskodawcy/konsorcjanta/konsorcjantów).
Wnioskodawca/konsorcjant/konsorcjanci
może/mogą
powierzyć realizację części prac B+R w projekcie
podwykonawcy. W takim przypadku weryfikacji podlega, czy
został wskazany potencjał kadrowy i techniczny
podwykonawcy albo wymagania co do potencjału
kadrowego/technicznego (w przypadku braku wyboru
podwykonawcy na etapie wnioskowania).
W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy
mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być
zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym
kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek
dołączenia do wniosku o dofinasowanie umowy warunkowej z
danym podwykonawcą. Dotyczy to również sytuacji, jeśli
umowa warunkowa jest zawierana przez Konsorcjanta, a nie
Lidera projektu.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 - doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 - dobrym
2 - przeciętnym
1 - niskim
0 – niedostatecznym
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.

posiadania umów warunkowych z członkami kluczowego, z
punktu widzenia realizacji projektu, zespołu badawczego (w
przypadku gdy członkowie zespołu badawczego nie są
pracownikami wnioskodawcy/konsorcjanta/konsorcjantów).
Wnioskodawca/konsorcjant/konsorcjanci
może/mogą
powierzyć realizację części prac B+R w projekcie
podwykonawcy. W takim przypadku weryfikacji podlega, czy
został wskazany potencjał kadrowy i techniczny
podwykonawcy albo wymagania co do potencjału
kadrowego/technicznego (w przypadku braku wyboru
podwykonawcy na etapie wnioskowania).
W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy
mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być
zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym
kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek
posiadania umowy warunkowej z danym podwykonawcą.
Dotyczy to również sytuacji, jeśli umowa warunkowa jest
zawierana przez Konsorcjanta, a nie Lidera projektu.

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 - doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 - dobrym
2 - przeciętnym
1 - niskim
0 – niedostatecznym
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
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Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
Kryteria oceny merytorycznej (kryteria dostępu)
4.
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania
w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie
adekwatność potencjału kadry zarządzającej projektem. Kadra
zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać
odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt
zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.
Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą
projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego
wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac
B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak
największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych
w stosunku do innych przedsiębiorstw.
Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna
zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na
osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu.
Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na
weryfikacji w szczególności następujących aspektów:
• Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną,
efektywną, terminową i pełną realizację?
• Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole
zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i
zapewnia właściwy, monitoring i nadzór nad postępami w
realizacji projektu?
• Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu
zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i
wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie
zakładanych w projekcie celów?

Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania
w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie
adekwatność potencjału kadry zarządzającej projektem. Kadra
zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać
odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt
zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.
Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą
projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego
wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac
B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak
największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych
w stosunku do innych przedsiębiorstw.
Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna
zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na
osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu.

Wymogiem kryterium Kadra
zarządzająca oraz sposób
zarządzania
w projekcie umożliwia jego
prawidłową realizację jest obecnie
dołączanie w generatorze
wniosków skanów umów
warunkowych z członkami
kluczowego, z punktu widzenia
realizacji projektu, personelu
zarządzającego. Na podstawie
doświadczeń panelu ekspertów,
wynika, że z punktu widzenia
wnioskodawców, obowiązek ten
jest nadmiernym obciążeniem
administracyjnym na etapie
przygotowania wniosku. Zamiast
pełnego dokumentu na etapie oceny
merytorycznej wystarczyłoby
oświadczenie (nowe brzmienie
opisu kryterium w kolumnie obok).
Zaproponowana zmiana nie
zwalania wnioskodawcy z
zawierania umów warunkowych –
musi je zawierać i przedstawić
kontroli w trakcie realizacji
projektu, zmniejsza jedynie
obciążenie biurokratyczne na etapie
aplikowania.

Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na
weryfikacji w szczególności następujących aspektów:
• Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest
adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną,
efektywną, terminową i pełną realizację?
• Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole
zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i
zapewnia właściwy, monitoring i nadzór nad postępami w
realizacji projektu?
• Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu
zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i
wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie
zakładanych w projekcie celów?
Biorąc powyższe pod uwagę, w
opisie kryterium zaproponowano
Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do Wniosku o Wnioskodawca
ma
obowiązek
posiadania
umów zmianę zapisu dotyczącego
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dofinansowanie
umów
warunkowych
z
członkami warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia obowiązku „załączania do wniosku
kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, personelu realizacji projektu, personelu zarządzającego (nie dotyczy umowy warunkowej” na
zarządzającego (nie dotyczy pracowników wnioskodawcy).
pracowników wnioskodawcy).
„obowiązek posiadania umowy
warunkowej”.
Kryteria oceny merytorycznej (kryteria punktowane)
2.
Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy Wymogiem kryterium Zespół
zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w badawczy oraz zasoby techniczne
wnioskodawcy zapewniają
projekcie prac B+R
projekcie prac B+R
W ramach kryterium ocenie podlega w jakim stopniu:
W ramach kryterium ocenie podlega w jakim stopniu:
prawidłową realizację
• kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu • kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu zaplanowanych w projekcie prac
posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac B+R jest obecnie dołączanie w
doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących generatorze wniosków skanów
prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których umów warunkowych z kluczowym
efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności personelem B+R. Na podstawie
gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory doświadczeń panelu ekspertów,
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R;
użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R;
wynika, że, z punktu widzenia
• liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub • liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub wnioskodawców, obowiązek ten
planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i jest nadmiernym obciążeniem
rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową administracyjnym na etapie
realizację projektu;
realizację projektu;
przygotowania wniosku. Zamiast
•
wnioskodawca
(lider
konsorcjum)
oraz •
wnioskodawca
(lider
konsorcjum)
oraz pełnego dokumentu na etapie oceny
konsorcjant/konsorcjanci dysponują odpowiednimi zasobami konsorcjant/konsorcjanci dysponują odpowiednimi zasobami merytorycznej wystarczyłoby
technicznymi (lub planują pozyskać), w tym infrastrukturą technicznymi (lub planują pozyskać), w tym infrastrukturą oświadczenie (nowe brzmienie
naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo – naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo – opisu kryterium w kolumnie obok).
badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do Zaproponowana zmiana nie
realizacji prac B+R w projekcie), zapewniającą terminową realizacji prac B+R w projekcie), zapewniającą terminową zwalania wnioskodawcy z
realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem zawierania umów warunkowych –
rzeczowym;
rzeczowym;
musi je zawierać i przedstawić
• występuje komplementarność kompetencji i zasobów • występuje komplementarność kompetencji i zasobów kontroli w trakcie realizacji
partnerów;
partnerów;
projektu, zmniejsza jedynie
• dobór partnerów do prac B+R umożliwia optymalne • dobór partnerów do prac B+R umożliwia optymalne obciążenie biurokratyczne na etapie
wykorzystanie zasobów poszczególnych podmiotów;
wykorzystanie zasobów poszczególnych podmiotów;
aplikowania.
• lider konsorcjum posiada odpowiednie doświadczenie w • lider konsorcjum posiada odpowiednie doświadczenie w
zarządzaniu projektami B+R i komercjalizacji ich wyników, w zarządzaniu projektami B+R i komercjalizacji ich wyników, w Biorąc powyższe pod uwagę, w
tym koordynacji tych projektów;
tym koordynacji tych projektów;
opisie kryterium zaproponowano
zmianę zapisu dotyczącego
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Wnioskodawca
(Lider
konsorcjum
oraz
Konsorcjant/Konsorcjanci) musi posiadać wszystkie kluczowe
zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o
dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do
Wniosku o dofinansowanie umów warunkowych z członkami
kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, zespołu
badawczego (w przypadku gdy członkowie zespołu
badawczego nie są pracownikami wnioskodawcy).

Wnioskodawca
(Lider
konsorcjum
oraz
Konsorcjant/Konsorcjanci) musi posiadać wszystkie kluczowe
zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o
dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek posiadania
umów warunkowych z członkami kluczowego, z punktu
widzenia realizacji projektu, zespołu badawczego (w
przypadku gdy członkowie zespołu badawczego nie są
pracownikami wnioskodawcy).

Konsorcjant/Konsorcjanci
będący
przedsiębiorcą/przedsiębiorcami
może/mogą
powierzyć
realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. W
takim
przypadku
weryfikacji
podlega,
czy
Konsorcjant/Konsorcjanci) wykazał potencjał kadrowy i
techniczny podwykonawcy albo wymagania co do potencjału
kadrowego/technicznego (w przypadku braku wyboru
podwykonawcy na etapie wnioskowania).
W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy
mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być
zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym
kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek
dołączenia do wniosku o dofinansowanie umowy warunkowej
z danym podwykonawcą.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym

Konsorcjant/Konsorcjanci
będący
przedsiębiorcą/przedsiębiorcami
może/mogą
powierzyć
realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. W
takim
przypadku
weryfikacji
podlega,
czy
Konsorcjant/Konsorcjanci) wykazał potencjał kadrowy i
techniczny podwykonawcy albo wymagania co do potencjału
kadrowego/technicznego (w przypadku braku wyboru
podwykonawcy na etapie wnioskowania).
W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy
mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być
zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym
kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek
posiadania umowy warunkowej z danym podwykonawcą.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym

obowiązku „załączania do wniosku
umowy warunkowej” na
„obowiązek posiadania umowy
warunkowej”.

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
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