Załącznik do uchwały Nr 50/2359/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku
Kryteria wyboru projektów
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu
Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
Priorytet Inwestycyjny: 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (...)
Cel szczegółowy: zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące
przedmiotu projektu):
Ocenie podlega czy:
1) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)1 nie podlegają wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków
funduszy europejskich na podstawie:
− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
− 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r.
poz. 628 z późn. zm.),
2) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz
z rynkiem wewnętrznym,

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

1

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.
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3) dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24
Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014
C 249/01),
4) przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:
- 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) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.)
(dalej: rozporządzenie KE nr 651/2014),
- w 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.) (dalej: rozporządzenie KE
nr 1407/2013),
- w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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) (Dz.
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, sprost. Dz. Urz. UE L330 z 3.12.2016),
5) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu
zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/20132, co oznacza że nie został on
fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od tego czy wszystkie
powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta,
6) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013)
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast. z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).
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A.2

Miejsce realizacji
projektu

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawskopomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

A.3

Gotowość techniczna projektu
do realizacji

1.

Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o
dofinansowanie projektu dla całości inwestycji (wszystkich kontraktów
związanych z przebudową3 lub remontem4, dla których jest wymagane)
wnioskodawca przedłożył prawomocne zezwolenia na realizację inwestycji5
(jeżeli przedmiotem projektu jest przebudowa wymagająca uzyskania takiej
decyzji),

2.

dokonał zgłoszenia przebudowy/remontu niewymagających pozwolenia na
budowę/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania oraz właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia (jeśli przedmiotem projektu są prace
wymagające dokonania zgłoszenia),

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie
projektu, wnioskodawca oświadczył, że kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi
bariery do realizacji agendy badawczej. Ponadto, w ramach kryterium ocenie poddane
będą możliwości dysponowania prawami własności intelektualnej, jeśli są niezbędne do
przeprowadzenia zaplanowanych w agendzie prac badawczo-rozwojowych.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
B. Kryteria merytoryczne – ogólne
B.1.

Trwałość operacji

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71
rozporządzenia 1303/2013.

3

w rozumieniu art. 3 pkt. 7a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.; dalej: prawo budowlane)

4

w rozumieniu art. 3 pkt. 8 prawa budowlanego.
Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu użytkowania.

5
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kryterium oznacza odrzucenie
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wniosku)
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.
• mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia KE nr 651/2014 lub
• duże przedsiębiorstwo (niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I
do rozporządzenia KE nr 651/2014),
• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych/uczelni.
W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo ocenie podlegać będzie,
czy zapewni ono dyfuzję wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki oraz czy
wnioskodawca opisał w jaki sposób tego dokona.

B.2

Kwalifikowalność
wnioskodawcy

W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum przedsiębiorstw, jednostek
naukowych/uczelni, podmiotem wiodącym w ramach projektu może być jedynie
przedsiębiorstwo.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa
kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu,
iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium
województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie
projektu.
W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawskopomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do
KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa
kujawsko pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie
finansowe).
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres głównego
miejsca prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawskopomorskiego.
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Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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W ramach projektu wsparcia nie uzyskają przedsiębiorstwa odpryskowe6 – nie dotyczy
sytuacji, gdy przedsiębiorstwo odpryskowe jest partnerem w ramach projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.3

Wybór partnera/ów
projektu został dokonany
zgodnie z obowiązującymi
przepisami

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.
zm.), w tym m.in. czy wybór partnera/ów został dokonany przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu.

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.4

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/ pomocy de
minimis

Ocenie podlega sprawdzenie czy pomoc publiczna występująca w projekcie jest zgodna z:
− art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 Regionalna pomoc inwestycyjna oraz
zgodna z rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1620) lub
− art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe
oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania
przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności
w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1075) lub
− art. 28 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc dla MŚP na wspieranie
innowacyjności oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie
innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010) lub

6

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Spółki:
• spin off - spółka prawa handlowego, w której spółka celowa utworzona przez jednostkę naukową lub badawczą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii,
posiada swoje udziały. Spółka typu Spin-off jest zależna od organizacji macierzystej (np. uczelni wyższej) oraz formalnie z nią związana (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.).
• spin out - spółka prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z jednostką naukową lub badawczą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych,
innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej wymienioną jednostką naukową lub badawczą umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.
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−

rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz z zasadami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 488).

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt obejmuje:
1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego7 w przedsiębiorstwach,
2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych8 przez przedsiębiorstwa lub konsorcja
przedsiębiorstw i jednostek naukowych/uczelni.
Realizacja typu projektu nr 1 wyłącznie z typem projektu nr 2.
Prace badawczo-rozwojowe to: badania podstawowe, badania
i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie.
B.5

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi
do wsparcia w ramach
poddziałania 1.2.1

przemysłowe

Wsparcie na prowadzenie badań podstawowych jest wykluczone w przedmiotowym
konkursie.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Badania przemysłowe9 - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na
celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów,
procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących
produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych
systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku
laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii
pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania
dowodu w przypadku technologii generycznych;

7

Dopuszcza się wyłącznie przebudowę lub remont w rozumieniu art. 3 pkt. 7a)-8 prawa budowlanego zakup środków trwałych, aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury oraz wartości
niematerialnych i prawnych, które służyć będą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
8 Należy pamiętać, że zgodnie z pkt. 19 ppkt. 9 opisu Poddziałania 1.2.1 w SzOOP warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy
lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu.
9
Zgodnie z art. 2 pkt 85) rozporządzenia KE nr 651/2014.
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Eksperymentalne prace rozwojowe10 - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie
i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki,
technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania
nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na
przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz
dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
Badania zlecone (podwykonawstwa) mogą stanowić maksymalnie:
• do 20% wartości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na prace b+r w
przypadku realizacji łącznie typu projektu nr 1 i 2,
• do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na prace b+r w
przypadku realizacji wyłącznie typu projektu nr 2.
W ramach typu projektu nr 2 wyłączona jest możliwość realizacji prac badawczo
rozwojowych na IX poziomie gotowości technologicznej (etap pierwszej produkcji).11
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.2.1, którym
jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

B.6

Cele projektu wspierają
realizację celów określonych
w poddziałaniu 1.2.1

W tym kontekście należy zbadać:
− czy zaplanowane działania przełożą się wprost na podejmowanie aktywności
badawczo-rozwojowej
przez
przedsiębiorstwa
(podejmowanie
badań
przemysłowych/prac rozwojowych we własnym zakresie oraz na zlecenie innych
podmiotów, itp.),
− czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą
do osiągnięcia celów poddziałania 1.2.1.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

10

Zgodnie z art. 2 pkt 86) rozporządzenia KE nr 651/2014.
Poziomy gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Levels) zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. nr 18, poz. 91 z późn. zm.).

11
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Ocenie podlega czy:
wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano
czas ich osiągnięcia zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu
wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.
B.7

Wskaźniki realizacji projektu
Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru
projektów.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.8

B.9

Minimalna wartość
udzielonego wsparcia

Prawidłowość określenia
wkładu własnego

Ocenie podlega, czy wartość przyznanego wsparcia przekracza kwotę 200.000 EUR12.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi:
− nie mniej niż 45% w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej (zgodnie
z mapą pomocy regionalnej) - art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416
z późn. zm.),
− nie mniej niż 20% w przypadku pomocy na działalność badawczą, rozwojową
i innowacyjną (z zachowaniem pułapów określonych w zależności od statusu
przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych badań) - art. 25 rozporządzenia KE
nr 651/2014 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe,
badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia
wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz.
1075),

12

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu maksymalną wartość wsparcia ustala się wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc
w którym ogłoszono nabór. Maksymalna wartość wsparcia wyrażona w PLN może ulec zmianie w zależności od wysokości przyjętego kursu euro w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem,
że nie może być ona wyższa niż wnioskowana na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu .

8

Załącznik do uchwały Nr 50/2359/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku
−

−

nie mniej niż 50% dla MŚP i nie mniej niż 85% dla dużych przedsiębiorstw
w przypadku pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne - art. 29
rozporządzenia KE nr 651/2014 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
2010),
nie mniej niż 15 % w przypadku pomocy de minimis - rozporządzeniem KE
nr 1407/2013 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
488).

W sytuacji udzielenia pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
wnioskodawca musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów
kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł
finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy:
−
B.10

Wykonalność techniczna,
technologiczna
i instytucjonalna projektu

−
−
−

harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy
oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności
niezbędne do realizacji tych procedur,
wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.11

Kwalifikowalność wydatków

Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,
tj.
− zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym
w Regulaminie konkursu obowiązującym dla danego naboru. Przy czym okres
kwalifikowalności powinien mieścić się w ramach czasowych określonych przez
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w wytycznych w zakresie

9

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Załącznik do uchwały Nr 50/2359/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku

−

−
−
−

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020,
są zgodne z zasadami określonymi w ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków oraz zapisami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków określonymi
w Regulaminie konkursu,
zostały uwzględnione w budżecie projektu,
są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją
projektu,
zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad
uzyskiwania lepszych efektów z danych nakładów.

Ocenia podlega również czy łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych
bezpośrednio z nabyciem nieruchomości nie przekracza 10% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Łączna kwota wydatków na przebudowę lub remont nie może przekraczać 50% kosztów
całkowitych projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.12

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju
i wymaganiami prawa
ochrony środowiska

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną
UE dotyczącą zrównoważonego rozwoju (w szczególności minimalizowanie negatywnego
wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie
acquis13 w obszarze środowiska) oraz czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem
dotyczącym ochrony środowiska, w tym:
-

-

13

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 z późn. zm.),
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614
z późn. zm.),

Acquis - dorobek prawny UE.
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Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Załącznik do uchwały Nr 50/2359/19
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z dnia 30 grudnia 2019 roku
-

ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn zm.).

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z:
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami14 poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty
projektów (zasoby cyfrowe, środki trwałe i infrastruktura) finansowane ze środków
polityki spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
co oznacza co najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności
na lata 2014-2020.

B.13

Zgodność z zasadą równości
mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji

W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych15 (przebudowa16, ) zastosowanie
standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile
pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji.
W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki
spójności 2014-2020 należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego
użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez osoby z co najmniej jedną
niepełnosprawnością.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości
szans kobiet i mężczyzn, projekt wykazuje pozytywny lub neutralny wpływ. O
neutralności projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca
wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować
jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to zostanie
uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami, ocenie podlega, czy wszystkie produkty projektów są dostępne

14

Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878 z późn. zm.).
15 W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania.
16 Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
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dla osób z niepełnosprawnościami.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu
projektu. O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże
we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na
przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej.
W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą
równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013, oraz 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, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych
Wytycznych: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została
przeprowadzona poprawnie, w szczególności czy:
−

−
B.14

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu
−
−
−
−
−
−

kondycja finansowa przedsiębiorstwa w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres
realizacji projektu, w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości nie wskazuje
na trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa,
prawidłowo wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków
niekwalifikowalnych (np. środki własne będące w dyspozycji danej instytucji lub
pozyskane przez tą instytucję z innych źródeł tj. promesa, dopłata zwrotna, lokata
bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy
zabezpieczenia środków)?,
przyjęte prognozy mają rynkowe uzasadnienie (np. wynikają z danych GUS, NBP,
BGK, analizy konkurencji),
poziom dofinansowania został ustalony poprawnie ,
wskazano wiarygodne źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków
niekwalifikowalnych,
przyjęte założenia analiz finansowych są realne,
w bilansie aktywa równają się pasywom,
wartość dotacji została prawidłowo ujęta w odpowiednich pozycjach bilansu,
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Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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−
−
−
−
−
−
−

rachunku zysków i strat oraz przepływach pieniężnych,
w środkach pieniężnych w bilansie nie ujęto ujemnej wartości gotówki,
czy kredyt (jeśli dotyczy) został podzielony na długoterminowy (powyżej 1 roku)
i krótkoterminowy (poniżej 1 roku),
uwzględniono zobowiązania wobec dostawców i budżetu państwa,
bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne są spójne i odpowiednio
z siebie wynikają,
w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych,
analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich
analiz,
z analizy finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa wynika, że wnioskodawca
zagwarantuje trwałość projektu.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.15

Zgodność dokumentacji
projektowej z SZOOP oraz
Regulaminem konkursu

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu
zgodnie z SZOOP obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium (chyba, że kryteria
zawężają postanowienia SZOOP w zakresie danego poddziałania) oraz Regulaminem
konkursu, w szczególności z Instrukcją wypełniania wniosku w ramach RPO WK-P 20142020 na lata 2014-2020.
Weryfikacji podlega m.in. maksymalna/minimalna wartość projektu oraz
maksymalna/minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalny % poziom dofinansowania UE oraz minimalny wkład własny beneficjenta
jako % wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy).
IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartość projektu oraz
maksymalnej/ minimalnej wartość wydatków kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego
beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe
C.1.1

Projekt wpisuje się
w regionalną strategię
inteligentnej specjalizacji.

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w zakres inteligentnych specjalizacji wskazanych
w dokumencie pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego –
charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych
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Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020”, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy roczny obrót / roczna suma bilansowa wnioskodawcy jest równy
lub wyższy od 20% całkowitych wydatków w projekcie (netto).
W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca musi wskazać obrót /
roczną sumę bilansową za ostatni zamknięty rok obrotowy.
C.1.2

Roczny obrót wnioskodawcy

W przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż rok musi
wskazać obrót / roczną sumę bilansową za zamknięte kwartały.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

W przypadku projektów partnerskich roczny obrót wnioskodawcy należy rozpatrywać
jako sumę obrotów wnioskodawcy i partnerów zaangażowanych w projekt.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.3

Nakłady na B+R w
działalności gospodarczej

Ocenie podlega, czy wnioskodawca prowadził/będzie prowadził podatkową księgę
przychodów i rozchodów lub prowadził księgi rachunkowe zgodnie z ustawą
o rachunkowości w sposób umożliwiający wyodrębnienie w nich kosztów działalności
badawczo - rozwojowej17.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy wnioskodawca oświadczył, że do upływu okresu trwałości projektu
nastąpi komercjalizacja wyników prac B+R18.
C.1.4

Komercjalizacja prac B+R
Wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego
źródła finansowania. Przerwanie realizacji przedsięwzięcia oraz rezygnacja z wdrożenia
wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku,

17

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

W sposób umożlwiający wyodrębnienie „kosztów kwalifikowalnych”, o których stanowi art. 1 pkt 5 oraz art. 2 pkt 5 ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem
innowacyjności (Dz. U. 2015 poz. 1767 ze zm.).
18 Komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich
wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.
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gdy w trakcie realizacji prac B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia
zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac B+R wdrożenie okaże się bezcelowe
z ekonomicznego punktu widzenia.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe
Liczba punktów
możliwa do
uzyskania

Minimalna liczba
punktów
niezbędna do
spełnienia
kryterium

0-5 według
oceny

2 pkt

Ocenie podlega czy wnioskodawca przedstawił agendę badawczą, jej wpływ oraz zakres
oddziaływania.
W przypadku projektów realizowanych w ramach typu projektu nr 1, agenda badawcza
winna być realizowana z wykorzystaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.
Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej powinny dotyczyć
innowacji produktowej lub procesowej.

C.2.1

Wpływ i skala oddziaływania
agendy badawczej

Ocenie w szczególności podlegać będzie:
− związek przedmiotu planowanych do przeprowadzenia prac B+R z ich
potencjałem na stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz realnej perspektywy
wzrostu firmy - 1 pkt
− faktyczne nowatorstwo planowanych badań i ich rezultatów – 1 pkt
− rezultaty badań i prac rozwojowych z dużym prawdopodobieństwem
doprowadzą do powstania nowych rozwiązań w skali krajowej - 1 pkt
− rezultaty badań i prac rozwojowych z dużym prawdopodobieństwem
doprowadzą do powstania nowych rozwiązań w skali międzynarodowej - 2 pkt.
Z zastrzeżeniem, że jeżeli wyżej opisane rezultaty badań i prac rozwojowych są
realizowane w powiązaniu z typem projektu nr 1, winny być one realizowane
z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+R.
Agenda badawcza musi być spójna z opisem projektu i stanowić obligatoryjny załącznik
do wniosku o dofinansowanie projektu. Ewentualne zmiany agendy badawczej w trakcie
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realizacji i trwałości projektu są możliwe, jednak nie powinny prowadzić do modyfikacji
celu projektu.
Agenda badawcza obejmuje okres realizacji projektu. W przypadku realizacji projektu
w ramach typu nr 1, agenda badawcza oprócz okres realizacji projektu obejmuje także
okres trwałości projektu. Realizacja agendy badawczej przez wnioskodawcę może być
monitorowana w trakcie realizacji projektu oraz oceniana po jego zakończeniu (w okresie
trwałości projektu). Niezrealizowanie agendy badawczej przez wnioskodawcę może
skutkować obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu dofinansowania.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Wnioskodawca posiada lub zamierza zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników
z wyższym wykształceniem adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczorozwojowych przewidzianych w projekcie, zapewniających prawidłową realizację
projektu.

C.2.2

Potencjał wnioskodawcy,
w tym doświadczenie
w zarządzaniu i realizacji
projektów o podobnym
zakresie19

Wnioskodawca posiada potencjał w zakresie zarządzania
rozwojowymi w tym:

0 – Nie
2 - Tak

projektami badawczo-

a) doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi i stosowne
kwalifikacje osób pełniących w projekcie funkcje kierownicze,
b) adekwatny podział zadań i obowiązków pomiędzy osobami zaangażowanymi
w realizację projektu.

0 – Nie
2 - Tak

Oba warunki muszą być spełnione łącznie.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
1. Wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych

19

Licząc do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ogłoszonego przez IZ RPO.
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(samodzielnie lub na zlecenie):
− przeprowadził skuteczny (zakończony wdrożeniem) transfer technologii20 z nauki do
gospodarki w okresie ostatnich 3 lat;
− opracował i zgłosił do właściwego urzędu wynalazki, wzory przemysłowe i wzory
użytkowe w okresie ostatnich 3 lat;
lub
2. Wnioskodawca dysponuje nie będącą przedmiotem wsparcia aparaturą naukowobadawczą i innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac badawczorozwojowych
1 warunek spełniony – 2 pkt.
2 warunki spełnione - 4 pkt.
3 warunki spełnione – 6 pkt.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
W wyniku realizacji projektu wnioskodawca:
− wprowadzi na rynek:
o nowy/ą / udoskonalony/ą, innowacyjny/ą produkt/usługę – 2 pkt.
o 2 i więcej nowych / udoskonalonych, innowacyjnych produktów/usług – 4
pkt.
− dokona zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego/usługowego – 2 pkt.
C.2.3

Wpływ projektu na rozwój
przedsiębiorstw

Punkty się sumują.
Za nowy produkt uznaje się wyrób lub usługę, który różni się znacząco swoimi cechami
lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez przedsiębiorstwo.
Udoskonalenie produktu oznacza znaczące ulepszenie parametrów technicznych,
komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych
cech funkcjonalnych.

0–6
według oceny

2 pkt

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

20 Rozumiany jako przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej z związanej z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Weryfikacja odbywa się poprzez przedstawienie
podpisanej umowy zezwalającej innemu podmiotowi na korzystanie z wynalazku (produkcję, modyfikacje, udoskonalenie, sprzedaż) lub umowy o przeniesieniu praw własności przemysłowej i know- how lub
wykazanie, że wnioskodawca uruchomił produkcję we własnym zakresie.
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Ocenie podlega udział planowanych nakładów na prace B+R w okresie trwałości
w planowanych kosztach operacyjnych wnioskodawcy ogółem:
− do 2 % - 2 pkt.
− powyżej 2 % do 4 % - 4 pkt.
− powyżej 4 % - 6 pkt.
C.2.4

Efektywność finansowa
projektu

Planowane
nakłady
na
prace
B+R
w
okresie
trwałości
sumujemy
i badamy relację do sumy kosztów w okresie trwałości ogółem, tzn. wartość
planowanych nakładów na prace B+R / wartość kosztów ogółem w przedsiębiorstwie *
100%.
Jako wartość kosztów ogółem w przedsiębiorstwie należy ująć pozycję B. Koszty
działalności operacyjnej z rachunku zysków i strat.

0–6
według oceny

2 pkt

0-6
według oceny

n/d

0–3
według oceny

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega ilość utworzonych miejsc pracy B+R powstałych w wyniku realizacji
projektu:
− 1 nowe miejsce pracy - 2 pkt.
− 2 nowe miejsca pracy - 4 pkt.
− 3 i więcej nowych miejsc pracy - 6 pkt.
C.2.5

Wzrost zatrudnienia

Nowe miejsce pracy może powstać w trakcie realizacji projektu bądź maksymalnie
w okresie 12 miesięcy od terminu zakończenia realizacji projektu.
Punkty można przyznać tylko, jeśli wnioskodawca ujął we wniosku o dofinansowanie
projektu wskaźnik pn. „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)21”.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.6

Udział środków
wnioskodawcy w

Ocenie podlega udział środków własnych wnioskodawcy w kosztach kwalifikowalnych
projektu. Punkty otrzymają te projekty, w których wymagany minimalny wkład własny

21 Liczba nowych miejsc pracy brutto we wspieranych przedsiębiorstwach w przeliczeniu na pełne etaty (EPC). Jest to wskaźnik „przed-po”, który mierzy część wzrostu zatrudnienia, będący bezpośrednią
konsekwencją realizacji projektu (pracowników zatrudnionych w celu realizacji projektu nie liczy się).
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finansowaniu projektu

wynikający z zasad udzielania pomocy publicznej lub innych przepisów (np. kryteria) jest
wyższy o:
− 3 punkty procentowe - 1 pkt.
− 5 punktów procentowych - 2 pkt.
− 10 punktów procentowych - 3 pkt.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.7

Doświadczenie we
współpracy z organizacjami
prowadzącymi badania i
upowszechniającymi
wiedzę22

Ocenie podlega czy wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę
Przyznanie punktów w przedmiotowym kryterium możliwe jest jedynie w przypadku, gdy
wnioskodawca załączy do wniosku o dofinansowanie projektu umowy o współpracy/
umowy zlecenia /umowy o dzieło zawarte przed 31 grudnia 2019 r.

0 – Nie
3 – Tak

n/d

0 – Nie
1 – Tak

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.8

Promowanie ekoinnowacji

Ocenie podlega czy w ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca zakłada
wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję
kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne
wykorzystanie surowców. Punkty można przyznać pod warunkiem, że aspekt
ekoinnowacji wynika bezpośrednio z analizy innowacyjności przedstawionej przez
wnioskodawcę.
Przez ekoinnowacje należy rozumieć innowacje, których wynikiem lub celem jest
znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez
zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia
środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania
z zasobów naturalnych.

22
oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie
badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań
podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.

19

Załącznik do uchwały Nr 50/2359/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.
Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany przez partnerstwo przedsiębiorstw(w tym
przynajmniej jedno musi być z sektora MŚP) lub przewiduje współpracę wnioskodawcy z
innym przedsiębiorstwem z sektora MŚP.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.2.9

Współpraca przedsiębiorstw
z MŚP / jednostkami
naukowymi/uczelniami

0 – Nie
2 - Tak

Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

n/d

Ocenie podlega czy projekt jest realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw i
jednostek naukowych/uczelni.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

0 – Nie
2 - Tak

Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.
Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub
trwałości projektu. Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań
będzie skutkowało zwrotem całości lub części otrzymanego dofinansowania.
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