Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Kryteria wyboru projektów
II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Numer
działania/
poddziałania

Nazwa działania
Poddziałanie 2.3.5 (Design dla przedsiębiorców)
Dla konkursu dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus
1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania (punktacja: 0 lub 1)
2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia

(punktacja: 0 lub 1)
3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu

2.3

Proinnowacyjne
usługi dla
przedsiębiorstw

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja: 0 lub 1).
4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem poddziałania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny

(punktacja 0 lub 1)
5. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (punktacja 0 lub 1)
6. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami

(punktacja 0 lub 1)
7. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu,

adekwatne do projektu (punktacja 0 lub 1)
8. Wnioskodawca posiada potencjał do realizacji projektu (punktacja 0 lub 1)
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9. Projekt

dotyczy formy inwestycji początkowej dopuszczalnej w ramach poddziałania (jeśli dotyczy)
(punktacja 0 lub 1)

10. Włączenie końcowych użytkowników w proces opracowania nowego projektu wzorniczego, dzięki

któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (jeśli dotyczy) (punktacja 0 lub 1)
Na ocenie można uzyskać 10 pkt. Liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście
projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia to 9 pkt., przy czym w zakresie każdego z kryteriów merytorycznych wymienionych w pkt 1-9
wymagane jest uzyskanie minimum 1 pkt.
Kryteria rozstrzygające:
W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które uzyskały
rekomendacje do objęcia wsparciem po ocenie merytorycznej, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające:
I stopnia – Lokalizacja projektu będzie znajdowała się w województwie w którym wskaźnik GUS pn. „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły
innowacje produktowe lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw w danym województwie” jest niższy.
W przypadku części wdrożeniowej/inwestycji realizowanej w województwie, w którym wskaźnik jest niższy, projekt znajduje się wyżej na liście
rankingowej względem pozostałych. Kryterium rozstrzygane na podstawie danych z „Rocznika Statystycznego Województw 2019” – Wydawnictwo
GUS
II stopnia - Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 3 lat
obrachunkowych:
Weryfikacji podlega wskazany we wniosku o dofinansowanie procentowy udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej
Wnioskodawcy oraz opis metodologii jego ustalenia. Rezultatem tej weryfikacji będzie rekomendacja członków Komisji Oceny Projektów dotycząca
ustalenia ostatecznej wartości kryterium. Prawdziwość informacji podanych we wniosku o dofinansowanie dotyczących wydatków na działalność
B+R Wnioskodawcy poniesionych w ciągu ostatnich, zamkniętych 3 lat obrachunkowych, które zostały wzięte pod uwagę na etapie oceny projektu,
może także podlegać sprawdzeniu na etapie realizacji oraz rozliczenia projektu na podstawie dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę
potwierdzającej poniesienie wydatków na działalność B+R, w tym przede wszystkim dokumentacji księgowej, sprawozdań finansowych, złożonego w
GUS formularza PNT-01 – Sprawozdania o działalności badawczo-rozwojowej (B+R).
Podawany udział wydatków na działalność B+R powinien dotyczyć wszystkich wydatków poniesionych na działalność B+R w okresie ostatnich trzech
zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie w stosunku do sumy wydatków poniesionych w tym
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okresie przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw lub
Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata, należy podać udział wydatków poniesionych na działalność
B+R w okresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w stosunku do sumy wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.
Im wyższy procentowy wskaźnik „Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 3
lat obrachunkowych” tym wyższe miejsce na liście rankingowej.
Wynik weryfikacji dokonanej na etapie realizacji oraz rozliczenia projektu wskazujący na nieprawidłowość ustalenia wartości kryteriów
rozstrzygających skutkować może rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu i uznaniem dofinansowania za nienależnie przyznane, jeżeli
wartość tych kryteriów zdecydowała o wybraniu projektu do dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów

Lp.

Nazwa kryterium

1

Kwalifikowalność Wnioskodawcy
w ramach działania

Opis kryterium

Sposób oceny

Wyma
gane
minim
um
punkto
we

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej)1
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a jego siedziba oraz
oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i
Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności

0 lub 1

1

1

Przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego objęte są wsparciem w ramach działania 1.4
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Wyłączenie stosuje się do czasu wyczerpania alokacji w działaniu 1.4 Wzór na konkurencję POPW. Komunikat
informujący o wyczerpaniu alokacji w działaniu 1.4 POPW, a tym samym o możliwości aplikowania do poddziałania 2.3.5 POIR przedsiębiorców z województw:
lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego zostanie opublikowany na stronie PARP.
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gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski
Wschodniej.
Wnioskodawca oświadcza, że zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE
nr 651/2014 nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać
dokonana
inwestycja
początkowa,
której
dotyczy
wniosek
o dofinansowanie, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosek
o dofinansowanie, oraz nie planuje dokonać takiego przeniesienia
w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy
wniosek o dofinansowanie.
Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie oświadczeń
Wnioskodawcy, będących integralną częścią wniosku o dofinansowanie
oraz danych zawartych we wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja
spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu
o dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu.
Punktacja:
0 – Wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania
w ramach poddziałania;
1 – Wnioskodawca kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach
poddziałania.

2

Przedmiot projektu nie dotyczy Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności
rodzajów
działalności wykluczonych
wykluczonych z możliwości z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w:
uzyskania wsparcia
 w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
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0 lub 1

1

 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,
 art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.);
 w 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.
Ocena kryterium nastąpi poprzez analizę, czy działalność której dotyczy
projekt może być wspierana w ramach poddziałania. Wykluczenie ze
wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy
de minimis oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych.
Punktacja:
0 pkt – projekt dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia;
1 pkt – projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania wsparcia

3

Projekt jest zgodny z zasadami Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE:
horyzontalnymi wymienionymi
1. promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie
w art. 7 i 8 rozporządzenia
z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
Parlamentu
Europejskiego
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Zgodnie z zasadą realizacja
i Rady (UE) nr 1303/2013
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0 lub 1

1

projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania osób ze
względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W szczególności
należy wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności produktów projektu
dla osób z niepełnosprawnościami.
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 20142020.
2. zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. – należy uwzględnić
wymogi ochrony środowiska,
efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian
klimatu i łagodzenie jego skutków, różnorodność biologiczną,
odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie
ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju wsparcie nie może być udzielone na
projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu
środowiska naturalnego.
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt:
1) jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest
uznanie neutralności projektu w stosunku do zasady równości
szans kobiet i mężczyzn, o ile wnioskodawca wskaże szczegółowe
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uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować
jakichkolwiek działań w tym zakresie i uzasadnienie to zostanie
zatwierdzone przez PARP;
2) zapewnia dostępność produktów projektu dla osób z
niepełnosprawnościami; W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest
uznanie neutralności produktu projektu w rozumieniu Wytycznych
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
3) ma co najmniej neutralny wpływ na realizację zasady
zrównoważonego rozwoju.
Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia
Wnioskodawcy.

Punktacja:
0 pkt - projekt nie jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi
w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 lub jest zgodny z jedną z nich;
1 pkt - projekt jest zgodny z obiema zasadami horyzontalnymi
wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013.
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku
o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium
w trybie określonym w regulaminie konkursu.
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Projekt jest zgodny z zakresem i
celem poddziałania, a cel
projektu jest uzasadniony i
racjonalny

4

W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt jest zgodny z zakresem
i celem poddziałania, zostanie zrealizowany w określonym czasie oraz
miejscu,
a
założone
do
realizacji
cele
są
uzasadnione
i racjonalne. Celem poddziałania jest upowszechnienie modelu tworzenia
wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów
i współpracę z projektantami. W ramach poddziałania wsparcie może być
udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój
przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu
wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco
ulepszony produkt nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb
osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).
Rezultat
projektu
powinien
mieć
na
celu
rozwiązanie
problemu/problemów ww. osób, stworzenie wyrobu, istotnie
przyczyniającego się do zwiększenia dostępności, rozumianej jako
zniesienie jednej lub więcej barier we właściwościach środowiska (w tym:
przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjnokomunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie pozwoli osobom z
trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi. poznawczymi) na korzystanie z
niego na zasadzie równości z innymi. W ramach kryterium ocenie podlega,
czy wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazał, że co najmniej
nowe cechy / funkcjonalność rezultatów projektu odpowiadają na
zdefiniowaną potrzebę osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi,
poznawczymi).
Realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności
i rozwoju Wnioskodawcy, tj. np. mieć związek z planami rozwojowymi
przedsiębiorstwa, stwarzać możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty,
przyczyniać się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa, zwiększać
konkurencyjność oferty produktowej Wnioskodawcy Ocenie podlega czy
informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie opisujące cele i budżet
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0 lub 1

1

stanowią zwartą i logiczną całość obrazującą przyczyny, przebieg i efekty
planowanego do realizacji przedsięwzięcia objętego projektem.
Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji
następujących działań:
•
uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu
profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie
nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy
lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
•
uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego
lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
•
realizacji inwestycji niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco
ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).
Poprzez wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu rozumieć
należy wprowadzenie tego produktu na rynek.
Poprzez profesjonalny proces projektowy należy rozumieć proces,
przeprowadzony zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania2
składający się co najmniej z następujących faz:
1.
Diagnoza - polegająca na przeprowadzeniu wstępnego audytu,
mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz
przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem
zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza
przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).
2.

Synteza i analiza - określenie strategii dalszych działań niezbędnych

2

o której mowa w rozdziale 3 pkt 7 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 kwietnia 2018 r. 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
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do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie
założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych.
3.
Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - opracowanie
projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu
i przeprowadzenie niezbędnych testów.
Przeprowadzenie 1 fazy profesjonalnego procesu projektowego odbywa
się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co nie stanowi naruszenia
efektu zachęty zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury
i
Rozwoju
z
dnia
10
lipca
2015
r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014–2020.
Ocenie podlega, czy wyniki diagnozy (wstępnego audytu) opisane we
wniosku o dofinansowanie potwierdzają zasadność opracowania nowego
projektu wzorniczego, o którym mowa w projekcie.
Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega
także, czy Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta
przed lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, kryterium zostaje
uznane za niespełnione, z zastrzeżeniem, że za rozpoczęcie prac nie uważa
się poniesienia kosztów usług polegających na przeprowadzeniu
wstępnego audytu w ramach 1 fazy profesjonalnego procesu
projektowego.
Ponadto weryfikacji podlega, to czy miejsce realizacji projektu znajduje się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
O miejscu realizacji projektu decyduje zlokalizowanie procesu wdrażania
nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu. W przypadku, kiedy projekt
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dotyczy również realizacji inwestycji początkowej miejsce realizacji
projektu jest zgodne z miejscem wdrażania inwestycji.
Punktacja:
0 pkt – Projekt nie jest zgodny z zakresem lub celem działania lub cel
projektu nie jest uzasadniony lub racjonalny;
1 pkt – Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest
uzasadniony i racjonalny.
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku
o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium
w trybie określonym w regulaminie konkursu. Możliwość poprawy lub
uzupełnienia nie dotyczy zmiany przedmiotu i celu projektu opisanego we
wniosku o dofinansowanie.
Projekt wpisuje się w Krajową W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu
Inteligentną Specjalizację
wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna
Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw
przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena
dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień
ogłoszenia naboru.
5

KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji
i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany
społeczno-gospodarcze.
W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja
dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona
również na stronie internetowej PARP).
Punktacja:
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0 pkt – Projekt nie wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację;
1 pkt – Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku
o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium
w trybie określonym w regulaminie konkursu.
Wydatki kwalifikowalne są
uzasadnione i racjonalne oraz
zgodne
z
obowiązującymi
limitami

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do
objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku do
zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów
określonych dla działania.
Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio
związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowanych
w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji
aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek
z planowanym przedsięwzięciem. W przypadku projektów, które zostaną
uznane za niezgodne z zakresem lub celem działania, wszystkie
zaplanowane wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne.

6

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana
do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani
zaniżone. Kwoty wydatków muszą być zgodne z limitami określonymi w
Regulaminie konkursu.
Jeśli kwoty wydatków przekraczają ww. limity kryterium uznaje się za
niespełnione.
Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane
do odpowiednich kategorii wydatków oraz czy są rodzajowo zgodne
z katalogiem wydatków określonych w Regulaminie Konkursu.
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Projekt musi spełniać wymogi poddziałania w zakresie:
a) wartości kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania:
 minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania
tj. 60 000 zł,
 minimalnej wartości dofinansowania, tj. 51 000 zł.
z zastrzeżeniem, że zarówno minimalna wartość kosztów
kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy
wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub
wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
b) maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach
poddziałania tj. 1 500 000 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze
związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco
ulepszonego produktu – 500 tys. PLN oraz maksymalnie do 1 mln PLN
na inwestycję)
c) maksymalnej dopuszczalnej intensywności wsparcia:
 do 85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub
wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu (§42 pkt 20
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 871, z późn. zm.).
 zgodnej z mapą pomocy regionalnej na sfinansowanie wydatków
objętych regionalną pomocą inwestycyjną tj.:
 nabycia albo wytworzenia środków trwałych (innych niż nabycie
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa
własności nieruchomości),
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nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów,
licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
(jeżeli spełniają łącznie warunki określone w § 11 ust. 1 pkt 4
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca
2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. 2018, poz.
871, z późn. zm.)).

Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej
przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich
lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000
euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze
drogowego transportu towarów – 100 000 euro.
W przypadku projektów, które zostaną uznane za niezgodne z zakresem
i celem poddziałania, wszystkie zaplanowane wydatki zostaną uznane za
niekwalifikowalne.
Punktacja:
0 pkt – Wydatki nie są racjonalne lub uzasadnione, lub zgodne
z obowiązującymi limitami lub oceniający dokonali korekty wydatków
kwalifikowalnych
powyżej
progu
procentowego
określonego
w Regulaminie konkursu;
1 pkt – Wydatki są kwalifikowalne, uzasadnione, racjonalne oraz zgodne
z obowiązującymi limitami, a ewentualna korekta jest zgodna z zasadami
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określonymi w Regulaminie konkursu.
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku
o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium
w trybie określonym w Regulaminie konkursu.
Wskaźniki
projektu
są
obiektywnie
weryfikowalne,
odzwierciedlają założone cele
projektu,
adekwatne
do
projektu.
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Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez
zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki
produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na
podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy,
a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom docelowy.
Wnioskodawca powinien wskazać założenia, na podstawie których określił
wskaźniki. Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego
rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne
i adekwatne do założeń i celu projektu.

0 lub 1

1

Punktacja:
0 pkt - Wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie
odzwierciedlają założonych celów projektu lub nie są adekwatne do
projektu;
1 pkt - Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają
założone cele projektu, adekwatne do projektu.
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku
o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium
w trybie określonym w regulaminie konkursu.

8

Wnioskodawca
posiada W kryterium weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca posiada potencjał do
potencjał do realizacji projektu zrealizowania projektu, a w szczególności do wdrożenia projektu
wzorniczego. Potencjał Wnioskodawcy należy rozumieć w szczególności
jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów
umożliwiających skorzystanie z doradztwa w zakresie profesjonalnego
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procesu projektowego oraz wdrożenie jego wyników. Weryfikacja
spełnienia kryterium następuje w wyniku analizy informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie takich jak:
- posiadane lub możliwe do pozyskania źródła finansowania realizacji
projektu w planowanym terminie i zakresie;
- zasoby ludzkie, którymi
Wnioskodawca (w tym obecni
współpracę z projektantami
procesu projektowego oraz
ulepszonego produktu;

dysponuje lub zamierza dysponować
lub przyszli pracownicy), pozwalające na
przy przeprowadzaniu profesjonalnego
na wdrożenie nowego lub znacząco

- posiadana lub planowana infrastruktura techniczna, informatyczna
i lokalowa (wszelkie nieruchomości - grunty, budynki, budowle, maszyny,
urządzenia i pojazdy, oprogramowanie).
Weryfikacji podlegać będzie, czy uzasadnienie dotyczące potencjału
i zasobów zostało dostosowane do planowanego zakresu projektu.
Punktacja:
Możliwe jest przyznanie punktacji z zakresu <0-1> pkt, przy czym:
0 pkt – Wnioskodawca nie dysponuje potencjałem umożliwiającym
realizację projektu ;
1 pkt – Wnioskodawca dysponuje potencjałem umożliwiającym realizację
projektu.
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku
o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium
w trybie określonym w regulaminie konkursu.
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Projekt
dotyczy formy Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 pomoc może być przyznana
inwestycji
początkowej dla MSP pod warunkiem realizacji i wsparcia w ramach komponentu
dopuszczalnej
w
ramach doradczego na jedną z następujących form inwestycji początkowej:
poddziałania (jeśli dotyczy)
- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i
prawne związane z założeniem nowego zakładu,
-

9

inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i
prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez
wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w
zakładzie.

W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego
zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200%
wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w
roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
Punktacja:
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – kryterium niespełnione;
1 pkt – kryterium spełnione.
⃰ W przypadku projektów zakładających finansowanie jedynie wydatków
związanych z usługami doradczymi związanymi z opracowaniem lub
wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego
projektu wzorniczego kryterium zawsze uznaje się za spełnione.
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku
o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium
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w trybie określonym w regulaminie konkursu.
Włączenie
końcowych
użytkowników
w
proces
opracowania nowego projektu
wzorniczego, dzięki któremu
wdrożony zostanie nowy lub
znacząco ulepszony produkt
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Ocenie podlega, czy projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników
(w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa)
w proces opracowania nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu
wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt poprzez ich
udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w
zakresie nowego rozwiązania, prototypu wyrobu. Zaplanowano
zaangażowanie przedstawicieli grup docelowych projektu (tj. osób z
ograniczeniami funkcjonalnymi) w proces konsultacji, analizy potrzeb,
testowania wyników projektu. Włączenie końcowych użytkowników
następuje w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę (za proces ten
odpowiedzialny jest Wykonawca). Włączenie w proces opracowania
nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy
lub znacząco ulepszony produkt ma na celu badanie odbioru rozwiązania
będącego przedmiotem projektu przez rynek.
Punktacja:
0 pkt - projekt nie zakłada włączenia końcowych użytkowników w proces
tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu
1 pkt - projekt zakłada włączenie końcowych użytkowników w proces
tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku
o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium
w trybie określonym w regulaminie konkursu.
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