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obligatoryjne 

fakultatywne 

rozstrzygające 

 
 
 
1. Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
2. Potencjał Wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych   
3. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 
4. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) 
5. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz jest przygotowany 
do realizacji inwestycji 
6. W związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO (dotyczy 
wyłącznie przedsiębiorców innych niż MSP) 
7. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 
8. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 
9. Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są 
zgodne z zasadami finansowania projektów 
10. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia 

 
 
 

1. Projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 
2. Przełomowy charakter planowanych prac badawczo – rozwojowych  
3. W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi 
4. Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych  nakładach inwestycyjnych  
5. Przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla  pracowników B+R  
6. Wnioskodawca należy do sektora MSP  
7. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego  
8. W projekcie przewidziano sposoby ochrony własności intelektualnej 

I Stopnia:   Wartość nakładów na działalność B+R  
II Stopnia: Udział środków Wnioskodawcy w finansowaniu projektu (ponad wymagany minimalny wkład własny wynikający z zasad  udzielania  
pomocy publicznej lub innych przepisów) 
III Stopnia: Poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja 

Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 PO IR 



 
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się  
o dofinansowanie oraz jest przygotowany do realizacji inwestycji 
 

Usunięto z brzmienia kryterium przesłanki określone w: 
-     art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 
- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy  cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą kary, 
- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w  zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 
- art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE nr 651/2014, 
oraz 
- na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji 
 Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym, 
- udzielane wsparcie w ramach projektu nie spowoduje utraty więcej niż 100 miejsc pracy w 
 istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na terytorium UE  (dotyczy przedsiębiorców innych 
 niż MSP).  
Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju wystąpi do Ministra Finansów o informację czy wyłoniony 
(rekomendowany do dofinansowania) Wnioskodawca nie widnieje w Rejestrze podmiotów 
wykluczonych. 
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Uzupełnienie opisu kryterium o informacje:  
 
Zgodnie z ww. zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania osób  
ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 
 
Realizacja niniejszej zasady musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Zgodnie z Wytycznymi projekt 
musi mieć pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 
niedyskryminacji.  
 
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu pod kątem realizacji 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn, o ile wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, 
dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w tym zakresie.              
Jednocześnie w ramach projektu musi być zapewniona dostępność produktów projektu dla osób  
z niepełnosprawnościami.  
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uznanie neutralności produktu projektu w rozumieniu 
Wytycznych. 
 

 

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