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Cel działania 4.4 PO IG

Wsparcie przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Najważniejsze akty prawne, na podstawie których udzielane jest
wsparcie w ramach działania 4.4 PO IG
 Rozporządzenie
Ministra
Rozwoju
Regionalnego
z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 438, z późn. zm.);
 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie
wyłączeń blokowych) - (przede wszystkim Art. 33);

 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
w ramach działania 4.4 PO IG
dla konkursu w 2013 roku jedynie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

 spełniający
kryteria
zawarte
w rozporządzeniu
Komisji
(WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) – czyli podmioty inne niż
spełniające kryteria zagrożonego przedsiębiorcy oraz takie, na których nie
ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji KE
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;
 prowadzący działalność gospodarczą
we
wszystkich sektorach
z wyłączeniem podmiotów ubiegających się o pomoc finansową na
realizację projektu w zakresie działalności gospodarczej w sektorach:
rybołówstwa i akwakultury; produkcji podstawowej produktów rolnych;
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych; górnictwa
węgla; hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, włókien
syntetycznych, a także produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów
tytoniowych/ napojów alkoholowych/treści pornograficznych; obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; gier losowych, zakładów
wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
w ramach działania 4.4 PO IG – c.d.
dla konkursu w 2013 roku jedynie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy
 posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP;
 nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych – w związku z wykorzystaniem pomocy z udziałem środków
europejskich niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystaniem z naruszeniem
procedur, pobraniem nienależnie lub w nadmiernej wysokości na skutek
przedstawienia jako autentyczne dokumentów podrobionych lub
przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub na skutek
niezrealizowania pełnego zakresu rzeczowego projektu lub celu projektu w
wyniku zaistnienia okoliczności leżących po stronie beneficjenta oraz w
związku z brakiem zwrotu środków w terminie, wskutek popełnienia
przestępstwa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
w ramach działania 4.4 PO IG – c.d.
dla konkursu w 2013 roku jedynie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy
 nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – czyli inni przedsiębiorcy/podmioty
niż tacy, których członkowie organów zarządzających lub wspólnicy
zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne
związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych; inni niż posiadający zaległości z
tytułu należności publicznoprawnych lub pozostający pod zarządem
komisarycznym; nie znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania
upadłościowego; podmioty, które nie naruszyły w sposób istotny umowy
zawartej z Agencją – przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy;
inni niż podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz korzystania z
dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami
publicznymi.

Projekty, które mogą zostać objęte dofinansowaniem
w ramach działania 4.4 PO IG
Dofinansowania udziela się na realizację projektów inwestycyjnych o
wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia
nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach,
stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających
stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie
przekraczający 15%.
Dla wyboru inwestycji, które zostaną objęte wsparciem najistotniejszy
będzie przede wszystkim poziom innowacyjności produktowej, gdyż
każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek
docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco
ulepszonego produktu.
Najistotniejszą część wspieranych projektów stanowią wydatki o
charakterze inwestycyjnym a dodatkowo także wydatki związane z
niezbędnymi do realizacji projektu działaniami o charakterze
doradczym i szkoleniowym.

Projekty, które mogą zostać objęte dofinansowaniem
w ramach działania 4.4 PO IG – c.d.
Projekty muszą być ponadto zgodne z politykami horyzontalnymi
wymienionymi w art. 16 (Równość szans oraz niedyskryminacja) i 17
(Zrównoważony rozwój) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Wnioskodawca musi zapewnić także trwałość rezultatów projektu
przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu tj. zadeklarować,
że w tym okresie nie dokona zasadniczych modyfikacji projektu, czyli
utrzyma inwestycję na terenie województwa, w którym została ona
zrealizowana oraz nie przeniesie na inny podmiot bez zgody PARP
praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.
Wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim
postępem technologicznym nie jest niezgodna z warunkiem
utrzymania trwałości Projektu.
Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej dzień po dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zakończyć się do 31 grudnia
2015 r.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
w ramach działania 4.4 PO IG
A. Inwestycje
1) pokrycie kosztu przeniesienia własności gruntu lub użytkowania
wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że:

a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego
potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej
gruntu określonej na dzień nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu jego zakup nie
był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych
środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
w ramach działania 4.4 PO IG

A. Inwestycje – c.d.

2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod
warunkiem że:
a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
b) przedsiębiorca
przedstawi
opinię
rzeczoznawcy
majątkowego
potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej
nieruchomości określonej na dzień nabycia,
c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego
potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu
zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres
niezbędnych zmian lub ulepszeń,
d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości jej zakup
nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych
środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu
objętego wsparciem.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
w ramach działania 4.4 PO IG

A. Inwestycje – c.d.
3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych
niż powyższe kategorie wydatków z zastrzeżeniem, że:
a) nabywane środki trwałe są nowe,
b) jeżeli nabywane przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego
przedsiębiorcę środki trwałe są używane muszą zostać spełnione
następujące warunki:
-cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości
rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych,
nowych środków trwałych;
-sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych
oraz miejsce i datę ich zakupu;
-w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich
zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z
krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
Dodatkowo w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność
gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
w ramach działania 4.4 PO IG
A. Inwestycje – c.d.
4) cena nabycia robót i materiałów budowlanych - łączna wartość wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z pokryciem
kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli oraz
nabywaniem robót i materiałów budowlanych może wynieść do 50%
całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie
patentów, praw ochronnych, licencji, know-how oraz nieopatentowanej
wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają
łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego
wsparciem na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w
przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, i
pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej przez okres
utrzymania trwałości rezultatów projektu.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
w ramach działania 4.4 PO IG

A. Inwestycje – c.d.
6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, poniesione
przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do
wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo
spłatę wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, należnej
finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że umowa
leasingu będzie zawarta co najmniej na okres utrzymania trwałości
rezultatów projektu.

7) raty spłat wartości początkowej pozostałych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę
wartości początkowej pozostałych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy
leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub
wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem
leasingu zwrotnego.
8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków
i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod
warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na co najmniej
na okres utrzymania trwałości rezultatów projektu.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
w ramach działania 4.4 PO IG

B. Usługi doradcze

9) cena zakupu przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego
przedsiębiorcę analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z
inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub
okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi
wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
w ramach działania 4.4 PO IG
C. Usługi szkoleniowe
10) zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją
projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych całkowitych
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w tym wydatki na:
a) zatrudnienie wykładowców,
b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na
zakwaterowanie,
c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z
realizacją projektu,
d) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są
wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu,
e) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu,
f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie
ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych)
do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem, o których mowa w lit. a–e, przy czym w odniesieniu do
pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się
tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
w ramach działania 4.4 PO IG

D. Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego
wykonania zobowiązań wynikających z umowy oraz wydatki na
pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
bankowego lub subkonta do rachunku bankowego przeznaczonych
do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

Pomoc na poniesienie tych wydatków przyznawana jest na zasadach de
minimis zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis.

Wielkość projektu oraz kwota wsparcia dostępnego w
ramach działania 4.4 PO IG
- całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro;
- wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem musi wynieść
nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych;
- minimalna kwota wsparcia wynosi 2,4 miliona złotych;
- maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt
wynosi:
1) 40 milionów złotych dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną
projektu,
2) 1 milion złotych dla wydatków związanych z realizacją działań o
charakterze doradczym,
3) 1 milion złotych dla wydatków związanych z realizacją działań o
charakterze szkoleniowym,
4) 200 tysięcy euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego
działalność w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro, w
części dotyczącej wydatków na ustanowienie lub utrzymanie
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z
umowy oraz wydatków na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i
prowadzeniem rachunku bankowego lub subkonta do rachunku
bankowego przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności
zaliczkowych – pomoc de minimis.

Intensywność wsparcia w ramach działania 4.4 PO IG
Intensywność wsparcia w przypadku wydatków na część inwestycyjną
projektu jest ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej.
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Maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna jest określana ze względu na
miejsce realizacji inwestycji. W przypadku, gdy inwestycja jest realizowana w
regionach objętych różnym pułapem dopuszczalnego wsparcia należy uznać,
że maksymalną wysokością dopuszczalnej pomocy będzie pułap określony
dla tego miejsca realizacji projektu, w którym jest on najniższy.

Intensywność wsparcia w ramach działania 4.4 PO IG – c.d.
- intensywność wsparcia w przypadku wydatków związanych z realizacją
działań o charakterze doradczym nie może przekroczyć 50% tych
wydatków.
- intensywność wsparcia w przypadku wydatków związanych z realizacją
działań o charakterze szkoleniowym nie może przekroczyć:
1) 45% wydatków na szkolenia ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub
małego przedsiębiorcę;
2) 35% wydatków na szkolenia ponoszonych przez średniego
przedsiębiorcę – z możliwością zwiększenia o 10 punktów procentowych,
jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.
- intensywność wsparcia w przypadku wydatków na ustanowienie lub
utrzymanie
zabezpieczenia
należytego
wykonania
zobowiązań
wynikających z umowy oraz wydatków na pokrycie kosztów związanych z
otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego lub subkonta do
rachunku bankowego przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności
zaliczkowych – pomoc de minimis może wynosić do 100% tych wydatków.

Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działania 4.4 PO IG
– II konkurs przeprowadzany w 2013 roku

 Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie
konkursu zamkniętego w terminie: od 4 listopada do 29
listopada 2013 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.
 Kwota środków w ramach alokacji na II konkurs przeprowadzany
w 2013 roku w działaniu 4.4 PO IG przeznaczonych na
dofinansowanie realizacji projektów wynosi 500 mln PLN.
 Zasady ubiegania się o wsparcie są określone w ogłoszeniu
o naborze wniosków zamieszczonym na stronie internetowej
PARP www.parp.gov.pl oraz w Regulaminie Przeprowadzania
Konkursu, który wraz z pozostałą dokumentacją programową
znajduje się na stronie PARP.

Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działania 4.4 PO IG
– II konkurs przeprowadzany w 2013 roku – c.d.
 Wnioskodawca
wypełnia
wniosek
o
dofinansowanie
w Generatorze Wniosków właściwym dla danego konkursu
w ramach działania 4.4 PO IG, zgodnie z Instrukcją wypełniania
wniosku. Generator oraz instrukcja są zamieszczone na stronie
PARP. Wniosek uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania,
po dokonaniu pozytywnej walidacji.
Wniosek nie podlega
odblokowaniu na żądanie wnioskodawcy.
 Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy zarejestrować
z użyciem przycisku udostępnionego w Generatorze Wniosków.
 Generator Wniosków dokonuje rejestracji wniosku w RIF właściwej
ze względu na miejsce lokalizacji projektu kierując się
informacjami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie przez
wnioskodawcę.

Sposób ustalania miejsca lokalizacji projektu realizowanego w
ramach działania 4.4 PO IG

W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w kilku lokalizacjach, we
wniosku o dofinansowanie należy wymienić wszystkie miejsca, w których
planowana jest realizacja inwestycji. Na pierwszym miejscu należy podać
główną lokalizację projektu decydującą o właściwości RIF, w której
zarejestrowany zostanie wniosek o dofinansowanie.
W przypadku projektu realizowanego w kilku miejscach główna lokalizacja
projektu znajduje się:
- w miejscu realizacji jego części największej pod względem wartościowym
lub,
- jego najistotniejszej części, jeśli nie jest możliwe ustalenie części
największej wartościowo lub
- w miejscu, w którym znajduje się siedziba / miejsce zamieszkania
wnioskodawcy, jeżeli niemożliwe jest określenie największej bądź
najistotniejszej części inwestycji oraz jeżeli część inwestycji realizowana
będzie także w tym miejscu lub
- w miejscu, w którym znajduje się region o najniższej dopuszczalnej
pomocy realizowanej inwestycji, w przypadku, gdy inwestycja nie będzie
realizowana w miejscu siedziby/miejscu zamieszkania wnioskodawcy i
niemożliwe
będzie
jednocześnie
określenie
największej
bądź
najistotniejszej części inwestycji.

Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działania 4.4 PO IG
– II konkurs przeprowadzany w 2013 roku – c.d.

 Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego rejestracji
w Generatorze Wniosków, po uprzedniej walidacji
i zablokowaniu wniosku.
 Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie
następuje poprzez złożenie podpisów przez osoby
upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy i wysłanie
wymaganych załączników w ciągu 3 dni roboczych od dnia
zrejestrowania wniosku.
 Formalne potwierdzenie zostaje dokonane na jeden z dwóch
sposobów – elektroniczny poprzez konto na portalu
www.epuap.gov.pl
(opcja
dostępna
jedynie
dla wnioskodawców posiadających certyfikat bezpiecznego
podpisu elektronicznego) lub w sposób tradycyjny
poprzez złożenie wersji papierowej dokumentacji w RIF,
w której zarejestrowano wniosek o dofinansowanie.

Dokumentacja aplikacyjna składana w przypadku ubiegania się
o wsparcie w ramach działania 4.4 PO IG
W skład dokumentacji aplikacyjnej wchodzi wniosek o dofinansowanie
wraz z załącznikami, z których część jest obligatoryjna a część służy
ocenie kryteriów fakultatywnych takich jak:
 Dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy
kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej / skany
oryginałów tych dokumentów) zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 26
wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy);
 Kopia prawomocnego / ostatecznego pozwolenia na budowę / skan oryginału tego
dokumentu (jeśli dotyczy);
 Załącznik 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, którego
wzór został określony w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja
2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych;
 Kopia załącznika 1b – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarów Natura 2000 / skan oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy);
 Kopia prawomocnej / ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach /
skan oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy);
 Kopia dokumentu potwierdzającego brak konieczności uzyskiwania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach / skan oryginału tego dokumentu (jeśli
dotyczy);

Dokumentacja aplikacyjna składana w przypadku ubiegania się
o wsparcie w ramach działania 4.4 PO IG - c.d.
 Kopia dokumentu patentowego /świadectwa ochronnego na wzór użytkowy (jeśli
dotyczy);
 Kopia sprawozdania o stanie techniki sporządzonego na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej albo równoważnych
dokumentów w przypadku zagranicznej procedury uzyskania patentu/ochrony
wzoru użytkowego / skan oryginału tego dokumentu;
 Kopia dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku i/lub wzoru użytkowego / skan
oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy);
 Kopia dokumentu/-ów potwierdzającego/-cych posiadanie praw do wyłącznego
korzystania z patentu i/lub prawa ochronnego na wzór użytkowy / Kopia
dokumentu/-ów stanowiącego/-cych podstawę prawną potwierdzającą posiadanie
przez wnioskodawcę prawa wyłącznego objętego działaniami mającymi na celu
jego ochronę (np. kopia umowy zakupu, udzielenia licencji wyłącznej lub innego
dokumentu potwierdzającego nabycie praw wyłącznych) / skan oryginału/-ów
tego/tych dokumentu/-ów (jeśli dotyczy);
 Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu wyłącznych praw do korzystania z praw
własności przemysłowej jakie zastosowane zostaną w projekcie zadeklarowanych
w punkcie 22 wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy);
 Tłumaczenie przysięgłe na język polski dokumentów stanowiących załączniki do
wniosku o dofinansowanie, które zostały sporządzone w innym języku niż polski
(jeśli dotyczy);

Dokumentacja aplikacyjna składana w przypadku ubiegania się
o wsparcie w ramach działania 4.4 PO IG - c.d.

 Oświadczenie dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem
wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG (obligatoryjne jedynie w
przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w
ramach projektu podatku VAT, czego potwierdzeniem jest zaznaczenie pierwszej z
możliwych opcji wymienionych w punkcie 5 Deklaracji wnioskodawcy określonej w
części VII wniosku o dofinansowanie);
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wg wzoru dostępnego na stronie
internetowej PARP).

Ogólne zasady przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie
złożonych w ramach działania 4.4 PO IG w 2013 roku
 Ocena formalna nie będzie przeprowadzana. RIF właściwa ze
względu na lokalizację projektu dokona jedynie wstępnej
weryfikacji złożonej dokumentacji aplikacyjnej w zakresie
kompletności załączników w stosunku do zadeklarowanych we
wniosku o dofinansowanie.

 W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji w piśmie
informującym o rejestracji wniosku o dofinasowanie wskazany
zostanie katalog brakujących załączników wraz z możliwością ich
uzupełnienia w terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od
następnego dnia po dniu wysłania pisma w formie wiadomości email na adres podany we wniosku. Data wystawienia brakujących
dokumentów nie może być późniejsza niż data zablokowania
wniosku w Generatorze Wniosków. W przypadku niedostarczenia
brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie ocena wniosku
przeprowadzana będzie na podstawie dostępnych informacji.

Ogólne zasady przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie
złożonych w ramach działania 4.4 PO IG w 2013 roku – c.d.
 Ocena wniosków o dofinansowanie dzieli się na następujące etapy:
ocena merytoryczna obligatoryjna, ocena merytoryczna fakultatywna
ocena dokonywana przez Panel Ekspertów.
 Ocena merytoryczna obligatoryjna dokonywana jest w systemie ”zerojedynkowym”. Wnioski o dofinansowanie, które spełniły wszystkie
kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej przekazywane są do oceny
merytorycznej fakultatywnej.
 Ocena fakultatywna dokonywana jest w systemie punktowym. Członek
Oceniający przyznaje określoną dla kryterium liczbę punktów albo nie
przyznaje punktów w ogóle, jeśli nie zostało ono spełnione. W wyniku
oceny merytorycznej fakultatywnej możliwe jest uzyskanie łącznie od 0
do 100. Liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnianie
określonego kryterium została określona w Przewodniku po kryteriach
wyboru.
 Projekty, które uzyskały pozytywną ocenę tj. spełniły wszystkie kryteria
merytoryczne obligatoryjne i uzyskały w ramach oceny merytorycznej
według kryteriów fakultatywnych co najmniej 75 punktów na 100
możliwych są przekazywane do oceny przez Panel Ekspertów.

Ogólne zasady przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie
złożonych w ramach działania 4.4 PO IG w 2013 roku – c.d.
 Ocena dokonywana przez Panel Ekspertów ma na celu uszeregowanie
na liście rankingowej projektów ocenionych pozytywnie w wyniku oceny
merytorycznej.
 Ocena jest dokonywana w oparciu o pięć zatwierdzonych aspektów
wymienionych w Przewodniku po kryteriach wyboru na podstawie
przeprowadzonej przez wnioskodawcę krótkiej prezentacji projektu
trwającej około 30 minut.
 O terminie prezentacji wnioskodawcy zostaną poinformowani z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Planuje się prowadzenie Paneli
Ekspertów w terminie styczeń - marzec 2014 r. Termin ten jest
orientacyjny i może ulec zmianie.
 W wyniku prac Panelu Ekspertów każdy projekt może otrzymać
maksymalnie 100 punktów.
 Ocena projektu (ocena merytoryczna oraz ocena przeprowadzana przez
Panel Ekspertów) trwa nie dłużej niż 4 miesiące od daty zamknięcia
naboru w ramach działania 4.4.

Zasady ustalania listy rankingowej oraz wyboru projektów
rekomendowanych do wsparcia w ramach działania 4.4 PO IG
 Lista rankingowa projektów rekomendowanych i nierekomendowanych
do dofinansowania jest ustalana na podstawie sumy punktów
uzyskanych przez projekt w wyniku oceny merytorycznej fakultatywnej
oraz Panelu Ekspertów.
 Wsparcie uzyskują projekty pozytywnie ocenione, według miejsca na
liście rankingowej, do wyczerpania środków finansowych na konkurs.
 W przypadku, gdy dostępny budżet nie wystarczy na dofinansowanie
wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują
projekty, które otrzymały największą liczbę punktów. Pozostałe wnioski,
kwalifikujące się do wsparcia, dla których zabrakło środków w ramach
alokacji na konkurs umieszczane są na Liście projektów
nierekomendowanych do dofinansowania.
 W przypadku projektów, które w wyniku ostatecznej oceny otrzymały
taką samą liczbę punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje
liczba punktów uzyskana w ramach Panelu Ekspertów.
 Poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny następuje w
terminie do 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach konkursu.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe)

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z
możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy).
Badanie poprzez PKD/EKD, czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana
w ramach działania. Wsparcie nie może zostać udzielone podmiotowi ubiegającemu
się o pomoc finansową na realizację projektu w zakresie działalności gospodarczej w
sektorach: rybołówstwa i akwakultury; produkcji podstawowej produktów rolnych;
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych; górnictwa węgla; hutnictwa
żelaza i stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych, a także produkcji lub
wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych/ napojów alkoholowych/treści
pornograficznych; obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; gier losowych,
zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG – kryteria
obligatoryjne (zero-jedynkowe)
Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i
prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki,
dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych lub zasadniczo
ulepszonych produktów lub dokonanie w celu wprowadzenia nowych lub
zasadniczo ulepszonych produktów istotnej zmiany dotyczącej procesu
produkcyjnego istniejącej jednostki, związanej z zastosowaniem nowych
rozwiązań technologicznych.
Utworzenie nowej jednostki - inwestycja typu greenfield realizowana od podstaw.
Rozbudowa istniejącej jednostki (przedsiębiorstwa) - w tym utworzenie nowego zakładu
dotyczy inwestycji polegających na podejmowaniu działalności stanowiącej fazę
poprzednią lub następną w stosunku do działalności dotychczasowej.
Dywersyfikacja produkcji jednostki (przedsiębiorstwa) - wprowadzenie nowych
dodatkowych produktów (w tym utworzenie nowego zakładu) tj. rozszerzenie produkcji o
produkty nie wykraczające poza przemysł, w którym firma obecnie działa lub
podejmowanie całkowicie odmiennej od dotychczasowej działalności poprzez wyjście
przedsiębiorstwa poza przemysł, w którym działało do tej pory.
Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącej jednostki
(przedsiębiorstwa) - inwestycja polegająca na zmianie procesu przy zastosowaniu
zaawansowanej technologii, prowadzącej do uzyskania nowych lub zasadniczo
zmienionych produktów z punktu widzenia rynku docelowego dla tego produktu.
Kryterium można uznać za spełnione jeżeli działania inwestycyjne koncentrują się na
zadaniach zasadniczych w projekcie, a nie na czynnościach towarzyszących. Oceny
dokonuje się przede wszystkim na podstawie punktu 15 wniosku.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG – kryteria
obligatoryjne (zero-jedynkowe)
Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które
jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii,
która jest stosowana dłużej niż 3 lata pod warunkiem, że stopień
rozprzestrzenienia tej technologii na świecie w danej branży nie przekracza 15%.
Projekt musi spełniać warunek okresu stosowania technologii na świecie lub warunek
stopnia rozprzestrzenienia. Wnioskodawca może się powoływać na stopień
rozprzestrzenienia technologii wyłącznie w przypadku gdy technologia jest stosowana
dłużej niż 3 lata.
Projekt może polegać zarówno na wdrożeniu technologii, opracowanej przez
przedsiębiorcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami lub na zakupie
istniejącej technologii. Technologia stosowana w projekcie musi stanowić główną oś
projektu, istotną z punktu widzenia efektywności całego przedsięwzięcia, wokół której
definiowane są inne przewidziane w projekcie wydatki kwalifikowane służące jej
uruchomieniu.
Okres stosowania technologii na świecie liczony jest w pełnych latach wstecz od
momentu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Stopień
rozprzestrzenienia danej technologii na świecie nieprzekraczający 15% bada się
udziałem wartością sprzedaży na świecie wyrobów wytworzonych w oparciu o tę
technologię do wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby.
Branża, obejmująca swoim zakresem wyroby powstałe w wyniku zastosowania
technologii będącą przedmiotem inwestycji jest określona według trzycyfrowych kodów
zawartych w przepisach dotyczących klasyfikacji działalności (PKD).
Ocena kryterium jest dokonywana na podstawie opisu w pkt 16 oraz 20 wniosku.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe)
W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy lub
zasadniczo ulepszony produkt (kryterium nie dotyczy projektów prowadzących do
powstania produktów nie posiadających desygnatu materialnego).
Wszystkie inwestycje mają prowadzić do innowacji produktowej tj. do powstania i
wprowadzenia na rynek docelowy nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu
(wyrobu lub usługi) w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.
Nowy lub zasadniczo ulepszony produkt definiuje się jako nowość na rynku docelowym
dla tego produktu o zasięgu minimum krajowym, dlatego też niezbędne jest wykazanie,
że nie ma jeszcze takiego produktu na rynku docelowym oraz określenie na czym
polega nowość produktu w stosunku do innych uplasowanych już na rynku docelowym.
Zasadniczo ulepszony produkt to taki, na którym dokonano zmian istotnych dla odbiorcy
końcowego, których nie wprowadził dotąd żaden inny producent na rynku docelowym
prowadzących do powstania znaczącej wartości dodanej.
Nie stanowią innowacji produktowej działania zachowawcze tj. np. działania na
produkcie w celu uzyskania zgodności z właściwym krajowymi lub międzynarodowymi
standardami. Wyłącznie producent wprowadzający innowację do swojego produktu
może otrzymać punkty. Nie ma możliwości przyznania punktów dla wnioskodawcy, który
zakupi taki produkt, gdyż nie kupuje on technologii koniecznej do wprowadzenia
zasadniczej zmiany do produktu lecz kupuje efekt w postaci produktu innowacyjnego. W
przypadku, w którym wnioskodawca wykaże, że projekt prowadzi do powstania produktu
nie posiadającego desygnatu materialnego kryterium uznaje się za spełnione.
Ocena kryterium dokonywana jest przede wszystkim na podstawie punktu 17 wniosku.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe)
Nowy lub zasadniczo ulepszony produkt będący wynikiem realizacji projektu
wykazuje użyteczność dla potencjalnych odbiorców oraz posiada przewagi
konkurencyjne w stosunku do oferty innych podmiotów działających w branży.
Produkt będący wynikiem realizacji projektu musi wykazywać się nowymi
funkcjonalnościami, które mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu oraz cechami
wyróżniającymi go w stosunku do produktów konkurencyjnych.
W przypadku nowego produktu zweryfikować należy, czy rynek docelowy został
właściwie zdefiniowany, czy określono właściwie potrzeby, wymagania i preferencje
potencjalnych klientów, czy przedstawiono analizę wielkości potencjalnego popytu, czy
wskazano unikalne korzyści, jakie produkt dostarczy potencjalnym odbiorcom, które
będą mogły stanowić jednocześnie przewagi konkurencyjne oraz jak będzie
funkcjonował produkt na rynku i jaką rolę będzie spełniał.
W przypadku zasadniczo ulepszonego produktu zweryfikować należy jakie nowe cechy
funkcjonalne / parametry będą go odróżniać od konkurencyjnych produktów, dostępnych
na rynku.
W przypadku projektów, które prowadzą do powstania produktów nie posiadających
desygnatu materialnego weryfikowane będzie, czy dzięki realizacji projektu zostanie
osiągnięty efekt pod postacią nowego lub zasadniczo ulepszonego sposobu
wytwarzania produktu.
Oceny kryterium dokonuje się przede wszystkim na podstawie punktu 17 i 19 wniosku.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe)

Projekt wykazuje opłacalność finansową, w tym opłacalność wprowadzenia na
rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu.
Ocena jest dokonywana na podstawie V części wniosku – Finansowa realizacja
projektu. Najistotniejsze są wartości osiągane przez dwa wskaźniki tj. NPV>0 oraz
Wskaźnik analizy progu rentowności (BEP).
Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa
kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu.
Wnioski zostaną poddane procesowi oceny poprzez weryfikację czterech wskaźników
odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorcy - płynność bieżąca, rentowność,
wykorzystanie funduszy obcych, zwrot na aktywach ROA.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe)

Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i
adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania.
Pod pojęciem „kwalifikowalności wydatków” należy rozumieć zgodność z kategoriami
wydatków określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie
udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG. Ponadto wydatki muszą
być także: „uzasadnione” tj. niezbędne i wyłącznie bezpośrednio związane z realizacją
działań uznanych za kwalifikowane zaplanowanych w projekcie. Każda pozycja zawarta
w punkcie 24 wniosku o dofinansowanie musi być odpowiednio opisana i uzasadniona w
punkcie 25 wniosku o dofinansowanie; „racjonalne” tj. wysokość poszczególnych
wydatków musi być prawidłowo i rzetelnie oszacowana tj. wydatki nie mogą być
zawyżone ani zaniżone; „adekwatne” tj. muszą być odpowiednie (rodzajowo, ilościowo
oraz pod względem wysokości) do zakresu poszczególnych działań w projekcie oraz do
rezultatów tych działań.
Możliwa jest także korekta kwoty wydatków do wysokości 25% kwoty łącznych
wydatków kwalifikowanych dotycząca zarówno całego wydatku w pełnej wysokości jak i
części kwoty związanej z danym wydatkiem, o ile oceniający uzna, że określone
wartości zostały przeszacowane. W takim przypadku oceniający stwierdza, że kryterium
zostało spełnione i jednocześnie rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania z
podaniem wydatku rekomendowanego do wyłączenia, bądź obniżenia jego wartości.
Weryfikacji podlegać będzie także zgodność określonej przez wnioskodawcę
intensywności wsparcia z posiadanym przez wnioskodawcę statusem oraz z zapisami
rozporządzenia. W tym celu zadaniem oceniających będzie także sprawdzenie
prawidłowości określenia przez wnioskodawcę posiadanego statusu MSP.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe)
Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają
założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu.

Wskaźniki produktu - oznaczają konkretny efekt materialny działań inwestycyjnych.
Wskaźniki produktu są bezpośrednio związane z okresem wdrażania projektu (muszą
być zatem zgodne z terminami realizacji projektu), jednakże ich wartości powinny być
również wskazane w okresie trwałości projektu. Wszystkie wydatki kwalifikowane
wskazane w punkcie 24 wniosku o dofinansowanie muszą znaleźć odzwierciedlenie we
wskaźnikach produktu.
Wskaźniki rezultatu – obrazują bezpośrednie (dotyczące wnioskodawcy) oraz
natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty
wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach wynikających z
realizacji projektu, jakie nastąpiły u wnioskodawcy bezpośrednio po jego zakończeniu.
Wskaźniki rezultatu mogą być przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki
produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem.
Pod uwagę mogą zostać wzięte wskaźniki z podaną wartością bazową, dokumentami
źródłowymi, na podstawie których wnioskodawca określił jej wartość oraz wyczerpującą
metodologią wyliczenia wartości bazowej oraz wartości w poszczególnych latach.
Nie jest dopuszczalne stosowanie wartości % przy określaniu jednostek miary dla
wskaźników oraz wskazywanie wartości bazowych „0” we wskaźniku, który definiuje
„zmniejszenie”.
Oceny dokonuje się przede wszystkim na podstawie punktu 28 wniosku.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe)
Na dzień składania wniosku wnioskodawca wykazuje gotowość do realizacji
projektu (wykonalnego pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym),
w tym w zakresie: posiadania licencji, pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę),
koncesji niezbędnych do realizacji inwestycji; posiadania dokumentacji
potwierdzającej zakończenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko (jeśli dotyczy); dysponowania zasobami gwarantującymi realizację
projektu w tym know – how, doświadczonej kadry, infrastruktury technicznej.

Kryterium może zostać uznane za spełnione jedynie w przypadku wykazania gotowości
do realizacji projektu łącznie we wszystkich obszarach. Ocena dokonywana na
podstawie pkt 31 wniosku i załączników.
W przypadku pierwszego z wymienionych obszarów sprawdzeniu podlega czy do
realizacji projektu potrzebne są pozwolenia, licencje etc., w szczególności pozwolenie
na budowę, jeżeli jest ono niezbędne do realizacji inwestycji. Zakres i lokalizacja
przedsięwzięcia objętego pozwoleniem na budowę musi odpowiadać założeniom
projektu wynikającym z opisu zawartego we wniosku. Pozwolenie na budowę musi być
wystawione na wnioskodawcę. W przypadku, kiedy projekt będzie realizowany w kilku
lokalizacjach, niezbędne będzie dołączenie do wniosku pozwoleń na budowę dla
wszystkich lokalizacji, w których planuje się realizację inwestycji wymagającej uzyskania
pozwolenia na budowę. W sytuacji kiedy zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku
o dofinansowanie realizacja inwestycji nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na
budowę w punkcie 31.1 musi znaleźć się uzasadnienie takiej opinii oraz wyjaśnienie
podstawy na jakiej stwierdzono, że w przypadku projektu objętego wnioskiem nie będzie
wymagane posiadanie pozwolenia na budowę.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe)
W przypadku drugiego z analizowanych obszarów weryfikacji podlega posiadanie przez
wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej zakończenie postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko. Zakres i lokalizacja przedsięwzięcia objętego ww.
dokumentacją potwierdzającą zakończenie postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko musi odpowiadać założeniom projektu wynikającym z
opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie i zostać wystawiona na wnioskodawcę.
W przypadku, kiedy projekt będzie realizowany w kilku lokalizacjach wymagane jest
dołączenie do wniosku o dofinansowanie dokumentacji potwierdzającej zakończenie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla każdej z planowanych
lokalizacji projektu wymienionych w punkcie 14 wniosku.
Liczba i rodzaj wymaganych załączników jest zależna od rodzaju projektu. Możliwe są
następujące załączniki:
-Załącznik 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ;
- Załącznik 1b – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000;
Decyzja
o
środowiskowych
uwarunkowaniach
opatrzona
klauzulą
prawomocności/ostateczności;
- Dokument potwierdzający brak konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
W przypadku ostatniego z wymienionych w kryterium obszarów ocenie podlega to, czy
zasoby rzeczowe i kadrowe przedsiębiorcy umożliwią terminową realizację projektu.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe)
Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16
lub art. 17, w szczególności wnioskodawca realizuje projekt zgodnie z zasadami
4R (reduce, reuse, recycle, repair) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Niezbędne jest wykazanie pozytywnego wpływu projektu przynajmniej w jednym z
analizowanych obszarów tj. w zakresie pozytywnego wpływu projektu na wyrównywanie
szans - polityka horyzontalna UE wymieniona w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 lub w zakresie pozytywnego wpływu projektu na środowisko- polityka
horyzontalna UE wymieniona w art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną UE wymienioną w art. 16
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, jeśli przyczynia się on do wyrównania szans
na rynku pracy np. bez względu na płeć, czy stopień sprawności pracownika oraz, że
dzięki jego realizacji możliwe będzie wdrożenie co najmniej dwóch działań podjętych w
celu eliminacji istniejących lub potencjalnych barier w dostępie do stanowisk istniejących
lub planowanych do stworzenia przez wnioskodawcę.
Deklaracja wnioskodawcy co do istnienia pozytywnego wpływu projektu na
wyrównywanie szans musi zostać uwzględniona we wskaźnikach rezultatu. Dla każdego
działania podejmowanego w celu eliminacji istniejących lub potencjalnych barier w
dostępie do stanowisk istniejących lub planowanych do stworzenia przez wnioskodawcę
niezbędne jest określenie co najmniej jednego odrębnego wskaźnika.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe)
Pozytywny wpływ projektu na środowisko zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 rozpatrywany będzie:
1) w szczególności w zakresie możliwości realizacji zasady 4R: reduce dotyczy redukcji
ilości opakowań/materiałów i odpadów – zmniejszenie materiałochłonności produkcji,
reuse oznacza możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości
wielokrotnego użycia produktów, recycle oznacza możliwość przetwarzania
opakowań/materiałów i odpadów, których nie daje się użyć ponownie, repair oznacza
możliwość wydłużenia cyklu życia/użytkowania produktu np. poprzez jego opłacalną
naprawę.
2) dodatkowo w zakresie aspektów środowiskowych (innych niż wynikające z zasady 4R)
świadczących o ekowydajności inwestycji mierzonej wskaźnikami rezultatu
potwierdzającymi np.: zmniejszenie energochłonności produkcji, zmniejszenie wielkości
emisji zanieczyszczeń, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie
energetycznym, itp.
Pozytywny wpływ będzie istniał, jeśli dzięki jego realizacji możliwe będzie osiągnięcie
potwierdzonej wartościami wskaźników rezultatu poprawy wartości co najmniej: dwóch
aspektów związanych z zasadą 4R lub jednego aspektu związanego z zasadą 4R i
jednego aspektu środowiskowego świadczącego o ekowydajności inwestycji o minimum
10% w każdym ze wskaźników w porównaniu do wartości bazowych.
Oceny spełniania kryterium dokonuje się na podstawie punktu 23 i 28 wniosku.
Realizacja wskaźników np. zadeklarowany recycling musi odbywać się w
przedsiębiorstwie wnioskodawcy, a nie podmiotu zewnętrznego, gdyż tylko w takiej
sytuacji możliwa jest jego późniejsza weryfikacja.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria fakultatywne (punktowe)
Innowacja produktowa stanowi innowację o znaczeniu światowym (0 lub 25 pkt).
Niezbędne jest wykazanie na podstawie obiektywnych źródeł informacji, że na świecie
nie wytwarza się produktów (o stosownych parametrach), jakie będą wynikiem
inwestycji oraz że planowany produkt ma realne szanse na odniesienie znaczącego
sukcesu rynkowego w skali międzynarodowej.
Podstawą oceny jest wykaz konkretnych właściwości / parametrów technicznych i
użytkowych przesądzających o przewadze produktu nad innymi konkurencyjnymi,
najbardziej innowacyjnymi w danej branży.
Innowacyjność produktowa o znaczeniu światowym musi zostać potwierdzona poprzez
liczbę jego głównych parametrów, charakteryzujących cechy fizyczne lub użytkowe
według metodologii cecha (właściwości użytkowe) – korzyść (wymierne efekty dla
potencjalnych użytkowników) – parametr. Sprawdzić należy, czy wykazano, że nie
występują tego typu produkty lub produkty konkurencyjne mają co najmniej 2 gorsze
parametry od nowego/zasadniczo zmienionego produktu.
Dla projektów prowadzących do powstania produktów nie posiadających desygnatu
materialnego sprawdzić należy, czy dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięty efekt
pod postacią sposobu wytwarzania produktu stanowiącego innowację o znaczeniu
światowym.
Oceny dokonuje się przede wszystkim na podstawie pkt 17 i 19 wniosku.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria fakultatywne (punktowe)
Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do korzystania: z patentu na wynalazek
lub z prawa ochronnego na wzór użytkowy jakie zastosowane zostaną jako
zasadniczy element produktu i/lub technologii decydujący o jego innowacyjności
lub zasadniczy element produktu i/lub technologii użytej w projekcie decydujący o
jego/jej innowacyjności objęty został działaniami mającymi na celu ochronę
wyłącznych praw własności przemysłowej wnioskodawcy (w zakresie uzyskania
patentu lub ochrony wzoru użytkowego), a sporządzone sprawozdanie o stanie
techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej) nie
podważyło w przypadku: wynalazku zdolności patentowej, wzoru użytkowego
zdolności ochronnej (0, 10 lub 15 pkt).
Najistotniejsze jest wykazanie posiadania praw wyłącznych wymienionych w kryterium
oraz posiadania przez wnioskodawcę wyłącznych praw własności przemysłowej jakie
zastosowane zostaną w zasadniczym elemencie decydującym o innowacyjności
produktu będącego wynikiem realizacji projektu i/lub technologii użytej w projekcie.
Punkty mogą zostać przyznane za posiadanie wyłącznego prawa do korzystania z
patentu na wynalazek /prawa ochronnego na wzór użytkowy lub za objęcie działaniami
mającymi na celu ochronę wyłącznych praw własności przemysłowej wnioskodawcy w
zakresie uzyskania patentu/ochrony wzoru użytkowego, jeżeli sporządzone
sprawozdanie o stanie techniki nie podważyło zdolności patentowej wynalazku/ zdolności
ochronnej wzoru użytkowego przynajmniej w odniesieniu do jednego zastrzeżenia
patentowego / zastrzeżenia ochronnego – 15 pkt (wynalazek, patent) i 10 pkt (wzór
użytkowy, prawo ochronne na wzór użytkowy).

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria fakultatywne (punktowe)
Prawo do wyłącznego korzystania z praw własności przemysłowej wymienionych w
kryterium uzyskanych lub objętych działaniami mającymi na celu ich ochronę należy
rozumieć jako wyłączność korzystania z tego prawa w określony sposób co oznacza, że
żaden inny podmiot w tym samym zakresie nie może dysponować jednocześnie takim
prawem. W związku z tym dysponowanie licencją niewyłączną nie jest podstawą do
uznania kryterium za spełnione.
Sprawozdanie o stanie techniki mające stanowić podstawę do uznania kryterium za
spełnione to takie, które nie podważyło zdolności patentowej wynalazku lub zdolności
ochronnej wzoru użytkowego tj. niezawierające w swoim wykazie publikacji/dokumentów
podważających zdolność patentową wynalazku lub zdolność ochronną wzoru
użytkowego w zakresie wszystkich badanych przesłanek przynajmniej w odniesieniu do
jednego zastrzeżenia patentowego/ zastrzeżenia ochronnego poprzez oznaczenie
wszystkich publikacji / dokumentów jako kategoria „A” (lub równoważna kategoria w
danej procedurze zgłoszeniowej).

Sprawdzeniu podlegać powinna zarówno kompletność informacji wymaganych zgodnie
z formatem wniosku oraz kompletność załączników wymaganych w określonej sytuacji.
Oceny dokonuje się na podstawie punktu 22 wniosku oraz wymaganych załączników.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria fakultatywne (punktowe)
Dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań
organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do
poprawy produktywności i efektywności w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (0
lub 5 pkt).
Innowacja marketingowa oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej
wcześniej nie wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo, obejmującej znaczące zmiany w
wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji lub modelu
biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa – innowacja
dotycząca rynku.
Innowacja organizacyjna oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody
organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej
organizacji relacji zewnętrznych (np. nawiązania współpracy z innymi firmami na
zasadzie sieci innowacyjnych), wcześniej nie wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo –
innowacja dotycząca wewnętrza przedsiębiorstwa.
Punkty mogą zostać przyznane gdy wnioskodawca umieści wprowadzenie takiej
innowacji na poziomie wskaźnika rezultatu (pkt 28 wniosku) oraz uwzględni koszty
związane z wprowadzeniem ww. innowacji w kosztorysie projektu określonym w punkcie
24 wniosku o dofinansowanie jako wydatki niekwalifikowane. Jeżeli wprowadzenie
innowacji nie wiąże się z ponoszeniem wydatków punkty mogą zostać przyznane gdy z
opisu zawartego w punkcie 23.1 wniosku o dofinansowanie będzie wyraźnie wynikać, że
planowane rozwiązania nie generują kosztów, co oznacza, że wnioskodawca musi
wykazać oraz uzasadnić, że tego typu innowacja nie pociąga za sobą konieczności
ponoszenia kosztów.
Oceny dokonuje się na podstawie punktu 23, 24 oraz 28 wniosku.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria fakultatywne (punktowe)
Projekt dotyczy: - wdrożenia wyników prac B+R prowadzonych lub zleconych przez
przedsiębiorcę; lub pierwszego wdrożenia zakupionych wyników prac B+R a
dodatkowo w wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój już istniejącego działu
/stanowisk B+R lub utworzenie własnego działu / stanowisk B+R (0, 5, 10 lub 15
pkt).
Punkty można otrzymać za wdrożenie wyników prac B+R prowadzonych lub zleconych
przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku (10 pkt) lub za pierwsze wdrożenie
zakupionych przed dniem złożenia wniosku wyników prac B+R (5 pkt). Dodatkowo punkty
mogą zostać przyznane w przypadku rozwoju lub utworzenia w ramach projektu działu
B+R / stanowisk B+R (5 pkt).
Najistotniejsze elementy brane pod uwagę to:
- zakres prac B+R prowadzonych/ zleconych/ zakupionych przez wnioskodawcę,
-kwota kosztów (wynosząca co najmniej 1% wydatków kwalifikowanych) poniesionych
przed dniem złożenia wniosku związanych z prowadzeniem/zleceniem/zakupem tych prac
oraz elementy składające się na tę kwotę,
- uzasadnienie związku wyników prac B+R z nowym lub znacząco ulepszonym produktem
będącym wynikiem realizacji projektu i / lub technologią wdrażaną w ramach projektu oraz
wpływ wyników tych prac na osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu, - informacje na
temat podmiotu, który prowadził badania oraz od którego zakupiono wyniki prac B+R,
- planowany zakres i charakter prac B+R prowadzonych przez tworzony/rozwijany
dział/stanowiska oraz ich związek z projektem,
- uwzględnienie stworzenia/rozwoju działu/stanowiska B+R w ramach inwestycji jako
jednego z rezultatów poprzez wyszczególnienie kosztów tych działań w punkcie 24 i 25
wniosku oraz określenie adekwatnego wskaźnika rezultatu w punkcie 28 wniosku.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria fakultatywne (punktowe)
Nowy lub zasadniczo ulepszony produkt będący wynikiem realizacji projektu
będzie konkurencyjny na rynku europejskim lub międzynarodowym (0, 5 lub 10
pkt).
Konkurencyjność produktów będzie rozpatrywana w kontekście potencjału i możliwości
osiągania przewag konkurencyjnych w stosunku do produktów wytwarzanych na terenie
innych niż Polska krajów europejskich lub krajów pozaeuropejskich / usług świadczonych
przez inne niż polskie podmioty europejskie lub pozaeuropejskie.
Wykazać należy co najmniej trzy cechy nowego produktu wytworzonego w wyniku
realizacji projektu decydujące o jego konkurencyjności na każdym z krajowych rynków
docelowych, na których ma on być oferowany/sprzedawany. Przedstawić należy krótką
analizę porównawczą produktu będącego wynikiem realizacji projektu oraz
analogicznych/podobnych/substytucyjnych
produktów
konkurencyjnych
oferowanych/sprzedawanych na wybranych rynkach docelowych wraz z podaniem nazw
krajów, w których wytwarzane są konkurencyjne produkty lub nazw krajów, z których
pochodzą podmioty świadczące konkurencyjne usługi.

Uzyskać można 5 pkt za wykazanie, że produkt jest w stanie skutecznie konkurować
jedynie z produktami wytworzonymi na terenie innych niż Polska krajów europejskich /
usług świadczonych przez inne niż polskie podmioty europejskie oraz 10 pkt za
wykazanie, że produkt jest w stanie skutecznie konkurować wyłącznie lub dodatkowo
także z produktami wytworzonymi na terenie krajów pozaeuropejskich/ usługami
świadczonymi przez pozaeuropejskie podmioty.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria fakultatywne (punktowe)

W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy (0, 2, 5 lub 10 pkt).
Punkty będą przyznane za umieszczenie informacji na temat liczby nowych miejsc pracy
we wskaźnikach rezultatu:
- 2 punkty będą mogły zostać przyznane w przypadku zadeklarowania stworzenia od co
najmniej 2 do 9 nowych trwałych miejsc pracy;
- 5 punktów będzie mogło zostać przyznanych w przypadku zadeklarowania stworzenia
od co najmniej 10 do 19 nowych trwałych miejsc pracy;
-10 punktów będzie mogło zostać przyznanych w przypadku zadeklarowania stworzenia
co najmniej 20 nowych trwałych miejsc pracy.
Nowe miejsca pracy muszą zostać utworzone w terminie do rozliczenia projektu. Tym
samym wskaźniki dotyczące nowych miejsc pracy nie mogą wykraczać poza rok „n”.
Oceny dokonuje się na podstawie punktu 23 – opis rodzaju tworzonych stanowisk i
uzasadnienie ich stworzenia 28 wniosku – wskaźniki rezultatu.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria fakultatywne (punktowe)
Procentowy udział przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu
produktu/ów (wyrobu/ów lub usługi/usług) wytworzonego/ych w wyniku realizacji
inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży tego/tych produktu/ów
wyniesie powyżej 20% 30 miesięcy po zakończeniu projektu (0, 5 lub 10 pkt).
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wskaźnik rezultatu obrazujący udział
przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktów (wyrobów/usług)
wytworzonych w wyniku realizacji projektu w całkowitych przychodach z tytułu
sprzedaży tych produktów wynosi powyżej 20% po 30 miesiącach od momentu
zakończenia realizacji projektu.
Oceny dokonuje się na podstawie wskaźnika rezultatu określonego w punkcie 28
wniosku oraz informacji zawartych w punktach 17 i 18 wniosku dotyczących istnienia
zapotrzebowania na produkt/technologię/usługę będącą rezultatem projektu na rynku
międzynarodowym poprzez określenie wielkości popytu i uzasadnienie źródła tych
informacji (badania rynku itp.).
Jeżeli deklarowany udział przychodów z tytułu eksportu wyrobów/usług wytworzonych
w wyniku realizacji projektu po 30 miesiącach od momentu zakończenia realizacji
projektu wyniesie powyżej 20%, ale mniej niż 40% przyznaje się 5 punktów, a w
przypadku kiedy wyniesie on równo lub powyżej 40% - 10 punktów.

Ocena merytoryczna projektów złożonych z w ramach działania 4.4 PO IG –
kryteria fakultatywne (punktowe)
Udział wkładu własnego wnioskodawcy będzie wyższy od minimalnego poziomu
wymaganego w przypadku danego projektu ze względu na status przedsiębiorcy i
lokalizację projektu (0, 5 lub 10 pkt).
Przy ocenie pod uwagę bierze się informacje zawarte w punkcie 24 wniosku oraz
dodatkowo w punkcie 6 wniosku i w Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP.
Punkty można uzyskać, jeżeli biorąc pod uwagę status wnioskodawcy (mikro, małe lub
średnie przedsiębiorstwo) oraz lokalizację projektu, udział wkładu własnego
wnioskodawcy w przypadku części wydatków na inwestycję (§ 23 ust. 2 pkt 1-8
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie
udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG 2007-2013) okaże się
wyższy od minimalnego wymaganego przy właściwej dla danego projektu maksymalnej
intensywności wsparcia określonej w § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Wkład własny należy rozumieć jako różnicę kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowanych na inwestycję wymienionych w § 23 ust. 2 pkt 1-8 rozporządzenia oraz
kwoty wnioskowanego dofinansowania do tej części wydatków.
W sytuacji kiedy zadeklarowany udział ww. wkładu własnego będzie wyższy od
minimalnego wymaganego w danym przypadku: o minimum 5 punktów procentowych
przyznaje się 5 punktów, o minimum 10 punktów procentowych oceniający przyzna 10
punktów.
Możliwość przyznania punktów występuje jedynie w sytuacji, kiedy informacje podane w
Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP potwierdzą posiadanie przez wnioskodawcę
statusu MSP.

Ocena dokonywana przez Panel Ekspertów
Panel Ekspertów rankinguje projekty wyłonione podczas oceny merytorycznej
obligatoryjnej i fakultatywnej w oparciu o ocenę następujących 5 aspektów:
innowacyjność produktu w skali międzynarodowej – maksymalnie można
uzyskać 30 punktów w wyniku oceny następujących elementów:
1. potencjał produktu do tworzenia możliwości rozwoju danej branży w skali
międzynarodowej,
2. stopień użyteczności produktu dla ewentualnych odbiorców.

opłacalność projektu – maksymalnie można uzyskać 30 punktów w wyniku
oceny następujących elementów:
1. wpływ realizacji projektu na rozwój przedsiębiorstwa wnioskodawcy oraz finansowa
zdolność wnioskodawcy do realizacji projektu.
2. zdolność realizacji projektu do wywołania efektu mnożnikowego stymulującego rozwój
gospodarki europejskiej/krajowej i/lub regionalnej.

konkurencyjność produktu na rynku międzynarodowym – maksymalnie
można uzyskać 20 punktów w wyniku oceny następujących elementów:
1. przygotowanie wnioskodawcy do wprowadzenia produktu na wybrane rynki oraz do
skutecznego konkurowania z produktami innych podmiotów działających w tej samej
branży na rynku międzynarodowym.
2. przewagi konkurencyjne produktu w stosunku do produktów innych podmiotów
działających w tej samej branży na rynku międzynarodowym.

Ocena dokonywana przez Panel Ekspertów
strategia zarządzania realizacją projektu w ujęciu organizacyjnym,
kadrowym, kosztowym i kontrolnym – maksymalnie można uzyskać 10
punktów w wyniku oceny następujących elementów:
1. wykonalność harmonogramu realizacji projektu oraz prawidłowość identyfikacji
potencjalnych ryzyk i planowanych sposobów ograniczenia ich negatywnego wpływu na
przebieg realizacji projektu.
2. doświadczenie wnioskodawcy umożliwiające i ułatwiające realizację projektu, w tym w
zakresie posiadania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry oraz nagród i wyróżnień w
konkursach skierowanych do przedsiębiorców (w tym w szczególności w konkursie
Polski Produkt Przyszłości).

strategia marketingowa wprowadzenia produktu na rynek – maksymalnie
można uzyskać 10 punktów w wyniku oceny następujących elementów:
1. przygotowanie wnioskodawcy do zbytu produktu na wybranym rynku określonej
grupie docelowych odbiorców – przyjęta koncepcja dystrybucji i promocji produktu.
2. dostosowanie oferty wnioskodawcy do grupy docelowych odbiorców - koncepcja
systemu obsługi docelowych odbiorców oraz planowana strategia cenowa.
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