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Kryteria wyboru projektów  

Instytucja   

pośrednicząca  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Priorytet I  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa  

Działanie 1.1  Projekty B+R przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

Typ projektu Projekty IPCEI  

Data publikacji ……….2020 

 

Kryteria wyboru projektów to bardzo ważny dokument konkursowy. 
Dzięki zapoznaniu się z nim podczas planowania projektu 
wnioskodawca sam wstępnie oceni swoją szansę na uzyskanie 
dofinansowania. Każdy wniosek oceniamy zgodnie z opisanymi tu 
kryteriami. Analizujemy go z perspektywy kryteriów TAK/NIE 
(projekt spełnia albo nie spełnia danego kryterium). 
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KRYTERIA TAK/NIE 

 

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy i projektu 

2. Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją 

3. Efekty zewnętrzne projektu  

4. Zarządzanie projektem 

5. Budżet projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt może być rekomendowany do dofinansowania, jeśli otrzyma „TAK” we wszystkich kryteriach. 
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1. Kwalifikowalność wnioskodawcy i projektu 

W kryterium sprawdzimy, czy wnioskodawca oraz projekt są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie.  

W konkursie można złożyć tylko wniosek dotyczący projektu, który łącznie spełnia poniższe warunki: 

 będzie realizowany przez przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

 jest ważnym projektem stanowiącym przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania 

(projektem IPCEI), który otrzymał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dopuszczającą udzielenie 

pomocy, tj. obejmuje te same zadania, zasoby i przewiduje ten sam cel, co projekt IPCEI;  

 jest podzielony na dwie fazy, z których pierwsza będzie realizowana do 31 grudnia 2023 r, tj. do 

końca okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020;  

 będzie realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
    §  Podstawa prawna 

Projekt IPCEI to projekt, o którym mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

oceniony przez Komisję Europejską pod kątem dopuszczalności pomocy zgodnie z tym przepisem Traktatu, na 

warunkach opisanych w komunikacie Komisji Europejskiej pt. „Kryteria  analizy zgodności z rynkiem 

wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego 

europejskiego zainteresowania” (Dz.U. UE z 20 czerwca 2014 r., poz. nr  2014/C 188/02). 

 

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny. 

Projekt otrzyma ocenę „TAK”, jeśli spełni wszystkie warunki wymienione w kryterium.  

 

 

 

 

2. Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją 

W kryterium sprawdzimy, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w dokument 

strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”.  

 

§ Podstawa prawna 

„Krajowa Inteligentna Specjalizacja” jest załącznikiem do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez 

Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 r. Dokument podlega aktualizacji, dlatego w danym konkursie będzie 

obowiązywać wersja dokumentu zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej NCBR.  

 

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny. 

Projekt otrzyma ocenę „TAK”, jeśli spełni warunek wymieniony w kryterium.  
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3. Efekty zewnętrzne projektu  

W kryterium ocenimy, czy: 

 w projekcie zostały przewidziane pozytywne efekty zewnętrzne i czy są one zgodne z efektami 

wskazanymi w projekcie IPCEI, 

 plan osiągnięcia tych efektów jest realistyczny, 

 wskaźniki odzwierciedlające efekty zewnętrzne generowane przez projekt IPCEI są realistycznie 

określone. 
 

Dodatkowe informacje 

Wnioskodawca składając wniosek będący przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej zobowiązał się do 

realizowania pozytywnych efektów zewnętrznych projektu (spillover effects) – działań dodatkowych, 

niestanowiących bezpośredniego celu realizacji projektu. 

Pozytywne efekty zewnętrzne polegają na rozpowszechnianiu na obszarze Unii Europejskiej: 

 wiedzy, która nie jest przedmiotem ochrony wartości intelektualnej, gdzie potencjalnymi odbiorcami są: 

opinia publiczna, środowiska naukowe, przedstawiciele sektora inni niż wnioskodawca, udziałowcy, 

pracownicy, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy, 

 rezultatów będących przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej (np. zobowiązania w zakresie 

zgłoszeń patentowych, udzielania licencji na wykorzystanie praw własności intelektualnej), 

 efektów zewnętrznych w formie ostatecznej decyzji inwestycyjnej – FID (final investment decision). 

Realizacja zobowiązań dotyczy najpóźniej ostatniego roku realizacji projektu IPCEI. 

 

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny. 

Poprawa informacji we wniosku nie może doprowadzić do zmniejszenia zakresu efektów zewnętrznych 

projektu względem deklarowanych w projekcie IPCEI będącym przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej o 

dopuszczalności udzielenia pomocy. 

Projekt otrzyma ocenę „TAK”, jeśli spełni wszystkie warunki wymienione w kryterium.  

 

 

 

4. Zarządzanie projektem 

W kryterium sprawdzimy, kto i w jaki sposób będzie zarządzał projektem. 

Ocenimy czy: 

 etapy prac są jasno sprecyzowane, niezbędne i układają się w logiczną całość; 

 harmonogram jest realistyczny i adekwatny do zakładanych rezultatów; 

 kamień milowy (efekt końcowy) każdego z etapów określono w sposób mierzalny oraz wskazano  

wpływ jego nieosiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu (wystarczające jest podanie jednego 

kamienia milowego dla każdego z etapów);  

 zespół zarządzający, w szczególności kierownik zarządzający, ma adekwatne doświadczenie;  

 role poszczególnych osób, zakres zadań i wymiar zaangażowania są optymalne oraz zapewniają 

sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację 

projektu;  
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 przyjęty model zarządzania pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny oraz 

zapewnia właściwy monitoring i nadzór nad postępami w realizacji projektu i osiągnięcie zakładanego 

celu; 

 przeprowadzono analizę ryzyka projektu oraz zaplanowano proces zarządzania nim w trakcie realizacji 

projektu. 

 

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, za 

wyjątkiem dodawania członków kadry niewskazanych we wniosku przed poprawą.  

Projekt otrzyma ocenę „TAK”, jeśli spełni wszystkie warunki wymienione w kryterium.  

 

 

5. Budżet projektu 

Ocenimy czy: 

 kwalifikowalność poszczególnych pozycji w budżecie jest zgodna z katalogiem wskazanym w 

Przewodniku kwalifikowalności kosztów, załączonym do regulaminu konkursu; 

 okres kwalifikowalności wydatków objętych projektem w jego pierwszej fazie nie wykracza poza 31 

grudnia 2023 r., jako końcową datę kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; 

 poszczególne pozycje w budżecie są przyporządkowane do odpowiednich kategorii kosztów; 

 planowane koszty są adekwatne, tj.:   

o są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją prac zaplanowanych w projekcie; 

o ich wysokość jest właściwa i odpowiednio uzasadniona; 

o są adekwatne do oczekiwanych rezultatów; 

 wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z limitami dopuszczalnej wysokości pomocy w 

ramach IPCEI, określonej w decyzji Komisji Europejskiej jako maksymalny dopuszczalny limit dla 

danego przedsiębiorstwa, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu IPCEI i podziałem kosztów 

na poszczególne kategorie, określonych w decyzji Komisji Europejskiej. 

 

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku. Poprawki nie mogą 

jednak zwiększyć wnioskowanego dofinansowania projektu w stosunku do wskazanego we wniosku przed 

poprawą. 

Projekt otrzyma ocenę „TAK”, jeśli spełni wszystkie warunki wymienione w kryterium.  


