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PRIORYTET V: DYFUZJA INNOWACJI
DZIAŁANIE 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu
ponadregionalnym-FAZA ROZWOJU
KRYTERIA FORMALNE
LP.

Nazwa kryterium

Wymogi formalne - wniosek:
Złożenie wniosku we
1.
właściwej instytucji
Złożenie wniosku w
2.
ramach
właściwego
działania/poddziałania
Złożenie wniosku w
3.
terminie
wskazanym
przez
instytucję
odpowiedzialną za nabór
projektów
Kompletność
4.
dokumentacji wymaganej
na etapie aplikowania

Opis kryterium

Ocena
(0-1)

Wniosek złożono do instytucji wskazanej w ogłoszeniu.
Wniosek złożono na formularzu właściwego Działania PO IG i
właściwego typu projektu.
Wniosek o dofinansowanie został złożony po dacie rozpoczęcia oraz
nie później niż w terminie zakończenia naboru wniosków – zgodnie z
informacją umieszczoną na stronie internetowej właściwej instytucji.
Wniosek spełnia następujące wymagania:

- został złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy (nie dotyczy
przypadku, gdy złożenie dokumentacji odbyło się przez podpisanie
formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do
wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu
elektronicznego,
- zawiera wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami..

Dokumentacja projektowa złożona w formie samych
załączników, nie zawierająca wniosku o dofinansowanie, bądź
wniosek złożony bez wymaganych załączników zostanie
odrzucona bez możliwości uzupełnienia.
Wniosek
wraz
z
Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany (w tym wszystkie
załącznikami
został
wymagane pola wypełnione) zgodnie z wymogami formalnymi
przygotowany zgodnie z
zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku.
właściwą instrukcją
Kryterium nie dotyczy części opisowych wniosku.
Wymogi formalne - wnioskodawca:
Kwalifikowalność
Wskazany we wniosku o dofinansowanie status/typ wnioskodawcy
1.
wnioskodawcy w ramach uprawniony jest do uzyskanie dofinansowania w ramach Działania.
działania
Wnioskodawca musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.).
Wnioskodawca
prowadzi
Wskazana we wniosku siedziba wnioskodawcy znajduje się na
2.
działalność
(jeśli terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
dotyczy) i ma siedzibę, a
5.

2

3.

w
przypadku
osoby
fizycznej
–
miejsce
zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Wnioskodawca
nie
podlega wykluczeniu z
ubiegania
się
o
dofinansowanie
na
podstawie art. 207 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

Wnioskodawca podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), jeżeli realizując projekt z
wykorzystaniem środków europejskich (określonych w art.2 ust.5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):
1) wykorzystał środki przeznaczone na realizację tego projektu
niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, lub
2) pobrał środki przeznaczone na realizację tego projektu nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
oraz
a) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne
dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów
potwierdzających nieprawdę, lub
b) na skutek okoliczności leżących po stronie beneficjenta nie
zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu w przypadku
projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu projektu, lub
c) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1 art. 207
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub
d) okoliczności, o których mowa w punkcie 1 lub 2, wystąpiły wskutek
popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot
upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy
podmioty te nie są osobami fizycznymi — osobę uprawnioną do
wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta,
przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione
podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
Okres wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie rozpoczyna się i
kończy zgodnie z art. 207 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
Wykluczeniu podlegają także wnioskodawcy wykluczeni z ubiegania
się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.
Przed podpisaniem umowy weryfikowane jest, czy Wnioskodawca nie
znajduje się w rejestrze podmiotów wykluczonych.

Wymogi formalne - projekt:
Projekt jest realizowany
1.
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
(jeśli dotyczy)
Realizacja
2.
przedsięwzięcia mieści
się w ramach czasowych
działania PO IG

Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jedynie w przypadku projektów
o charakterze inwestycyjnym).
Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedstawiony we wniosku o
dofinansowanie i w harmonogramie realizacji projektu jest zgodny z
terminem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
(Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z poźń. zm.)
Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę
realizacji Programu tj. poza dzień 31 grudnia 2015 r.
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3.

4.

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia
zgodnie z:
- linią demarkacyjną ustaloną dla Działania,
- przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy de minimis,
- przy zachowaniu odpowiednich dla działania pułapów określonych w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r.
Nr 68 poz. 414 z późn. zm.).
Projekt jest zgodny z Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z politykami
politykami
horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady
horyzontalnymi
(WE) nr 1083/2006.
wymienionymi w art. 16 i
17 Rozporządzenia Rady
(WE)
nr
1083/2006 Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
(zgodnie z deklaracją Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub
wnioskodawcy)
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność,
wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania
funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. W szczególności
dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów,
których należy przestrzegać podczas określania operacji
współfinansowanych z funduszy oraz które należy uwzględniać na
poszczególnych etapach wdrażania.
Wnioskowana
kwota
wsparcia jest zgodna z
zasadami finansowania
projektów
obowiązujących
dla
działania

Przyjęte jest stosowanie następującej definicji „równości szans kobiet i
mężczyzn”:
„wszyscy ludzie mają prawo do swobodnego rozwoju ich osobistych
umiejętności i dokonywania wyborów bez ograniczeń, jakie narzuca
ścisłe pojęcie roli kobiet i mężczyzn; odmienne zachowania, aspiracje
i potrzeby kobiet i mężczyzn są w równy sposób uznawane, doceniane i
popierane”.
Istotą praw ekonomicznych jako elementu aspektu równości szans
kobiet i mężczyzn jest fakt, iż kobiety i mężczyźni muszą mieć
możliwość równego udziału w rozwoju gospodarczym. Wymaga to
pełnego włączenia kobiet w życie gospodarcze i tym samym wiąże się
bardzo ściśle z kwestią praw społecznych. Z uwagi na naturę kwestii
równości szans kobiet i mężczyzn istnieje szeroka gama działań
związanych z prawami ekonomicznymi i społecznymi w tym zakresie.
Wśród inicjatyw, które mogą przyczynić się do włączenia zagadnień
równości płci do obszaru ekonomicznego wymienić można:



eliminację dysproporcji płci na rynku pracy,



równe wynagrodzenie za taką samą pracę,



dostęp do edukacji,



zapewnienie systemu dziennej opieki (np. przedszkola
przyzakładowe), bardziej elastyczne warunki pracy w tym
e-praca itp.

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
wsparcie z funduszy strukturalnych nie może być udzielone na
projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu
środowiska naturalnego. Zatem wszystkie projekty powinny być
neutralne dla środowiska lub mieć na nie pozytywny wpływ.
W szczególności wspierane będą projekty dotyczące następujących
obszarów:
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5.

czystsze procesy, materiały i produkty,
produkcja czystszej energii,
wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,
zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach
projektu,

Przedmiot projektu nie Badanie odbywa się poprzez ustalenie PKD/EKD członków
dotyczy
rodzajów powiązania (w tym koordynatora).
działalności
wykluczonych
z
Działalności wykluczone ze wsparcia zostały określone w
możliwości
uzyskania
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7
wsparcia
w
ramach
kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję
danego działania PO IG
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
(jeśli dotyczy)
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz.
U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn zm.) oraz Szczegółowym
opisie priorytetów POIG, 2007- 2013,
w zakresie linii demarkacyjnej pomiędzy polityką rolną a polityką
spójności załącznik nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską TWE.

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
LP.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

1.

Wnioskodawca/uczestnik Zgodnie z podpisaną deklaracją we wniosku, wnioskodawca/uczestnik
powiązania
powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie
kooperacyjnego
wsparcia, uprawniony do ubiegania się o wsparcie na rozwój
wskazany we wniosku powiązania kooperacyjnego (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu
o udzielenie wsparcia, z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9
uprawniony
do listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
ubiegania
się Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
o wsparcie na rozwój
powiązania
Zgodnie z zapisami ww. ustawy PARP nie może udzielić
kooperacyjnego
(jeśli wsparcia:
dotyczy) nie podlega 1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany
wykluczeniu z ubiegania
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych
się
zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności
o dofinansowanie na
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
podstawie ustawy z dnia
obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno9 listopada 2000 r. o
skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności
utworzeniu
Polskiej
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
Agencji
Rozwoju
majątkowych;
Przedsiębiorczości (Dz. 2) podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca
U. z 2007 r. Nr 42, poz.
członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem
275, z późn. zm.).
została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o
których mowa w pkt 1;
3) podmiotowi, który:
a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w
toku likwidacji albo postępowania upadłościowego, lub
c) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia
lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z
Agencją.

Ocena
(0–1)

Przepisu ust. 3 pkt 3 lit. a Ustawy nie stosuje się do
przedsiębiorcy posiadającego zaległości z tytułu należności
publicznoprawnych, ubiegającego się lub otrzymującego
5

wsparcie lub pożyczkę na działanie określone w art. 6 ust. 1 pkt
10 lit. h, jeżeli przedsiębiorca ten zawarł porozumienie w
sprawie spłaty zadłużenia i terminowo spłaca raty lub korzysta z
odroczenia terminu płatności.
2

Kwalifikowalność
Uczestnik powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o
uczestnika powiązania dofinansowanie, który jest uprawniony do uzyskania dofinansowania
kooperacyjnego
w ramach Działania musi spełniać warunki § 28c ust 6, § 29 ust. 11
wskazanego
we Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia
wniosku
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
o udzielenie wsparcia, Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
uprawnionego
do Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r.
ubiegania się o wsparcie Nr 68 poz. 414 z późn. zm.).
na rozwój powiązania
kooperacyjnego
w
ramach działania (jeśli
dotyczy)

3

Uczestnik powiązania
kooperacyjnego
wskazany we wniosku
o udzielenie wsparcia,
uprawniony
do
ubiegania
się
o
wsparcie na rozwój
powiązania
kooperacyjnego
prowadzi działalność
(jeśli
dotyczy)
i ma siedzibę na
terenie
Rzeczypospolitej
Polskiej
(jeśli
dotyczy)
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Uczestnik powiązania
kooperacyjnego
wskazany we wniosku
o udzielenie wsparcia,
uprawniony
do
ubiegania
się
o
wsparcie na rozwój
powiązania
kooperacyjnego
nie
podlega wykluczeniu
z ubiegania się o
dofinansowanie
na
podstawie art. 207
ustawy
z dnia 27 sierpnia
2009
o
finansach
publicznych
(jeśli
dotyczy)

Siedziba uczestnika powiązania kooperacyjnego wskazanego we
wniosku o udzielenie wsparcia, uprawnionego do ubiegania się o
wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego znajduje się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy). Uczestnik

powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie
wsparcia, uprawniony do ubiegania się o wsparcie na rozwój
powiązania kooperacyjnego prowadzi działalność na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej (jeśli dotyczy).

Uczestnik powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o
udzielenie wsparcia, uprawniony do ubiegania się o wsparcie na
rozwój powiązania kooperacyjnego podlega wykluczeniu z ubiegania
się o dofinansowanie na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), jeżeli
realizując projekt z wykorzystaniem środków europejskich
(określonych w art.2 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych):
1) wykorzystał środki przeznaczone na realizację tego projektu
niezgodnie
z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub
2) pobrał środki przeznaczone na realizację tego projektu nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
oraz
a) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne
dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów
potwierdzających nieprawdę, lub
b) na skutek okoliczności leżących po stronie beneficjenta nie
zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu w przypadku
projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu projektu, lub
c) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1 art. 207
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub
d) okoliczności, o których mowa w punkcie 1 lub 2, wystąpiły wskutek
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popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot
upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy
podmioty te nie są osobami fizycznymi — osobę uprawnioną do
wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta,
przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione
podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
Okres wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie rozpoczyna się i
kończy
zgodnie
z art. 207 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Wykluczeniu podlega także Uczestnik powiązania kooperacyjnego
wskazany we wniosku o udzielenie wsparcia, uprawniony do
ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego
wykluczony z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Przed podpisaniem umowy weryfikowane jest, czy Uczestnik
powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie
wsparcia, uprawniony do ubiegania się o wsparcie na rozwój
powiązania kooperacyjnego nie znajduje się w rejestrze podmiotów
wykluczonych.
5

Projekt zapewnia udział
co
najmniej
10
niepowiązanych ze sobą
przedsiębiorców

Zgodnie z definicją powiązania kooperacyjnego znajdującą się w § 27
ust 2 i 28 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7
kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r.
Nr 68 poz. 414 z późn. zm.) w projekcie musi brać udział co najmniej
10 niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców.
Wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w powiązaniu kooperacyjnym
niezależnie od pełnionych funkcji w powiązaniu muszą być
niepowiązani ze sobą.
Weryfikacja braku powiązania ze sobą podmiotów wchodzących w
skład powiązania dokonywana jest przy zastosowaniu metodologii
określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia KE nr 800/2008 w
odniesieniu do relacji pomiędzy uczestnikami powiązania.
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Nie mniej niż połowa
uczestników powiązania
kooperacyjnego, na rzecz
którego realizowany jest
projekt stanowią MSP

7.

Do
powiązania
kooperacyjnego należy co
najmniej
10
przedsiębiorców,
co
najmniej
jedna
organizacja badawcza i W przypadku, gdy w powiązaniu kooperacyjnym np. organizacja
co
najmniej
jedna badawcza pełni funkcję koordynatora to potrzebny jest jeszcze
instytucja
otoczenia

Definicję mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
określa załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z
dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z
09.08.2008 r., str. 3). Dodatkowo do poprawnego określenia kategorii
przedsiębiorcy proponuje się zastosowanie Kwalifikatora MSP
znajdującego
się
na
stronie
PARP:
http://www.parp.gov.pl/index/index/1408.
W ramach kryterium badane jest, czy w skład powiązania
kooperacyjnego wchodzi co najmniej 10 przedsiębiorców, co najmniej
jedna organizacja badawcza i co najmniej jedna instytucja otoczenia
biznesu.
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biznesu, przy czym każdy
z
uczestników
powiązania
kooperacyjnego
może
zostać zaliczony tylko do
jednego
z powyższych typów
podmiotów
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Udział w przychodach ze
sprzedaży poza obszar, na
którym
zlokalizowane
jest powiązanie, wynosi
ogółem co najmniej 30%

jeden podmiot pełniący rolę organizacji badawczej.
Każdy z uczestników powiązania może zostać zaliczony tylko do
jednego z trzech powyższych typów podmiotów.
Jako Organizację Badawczą (OB) należy rozumieć podmiot taki, jak
szkoła wyższa, czy instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego
statusu prawnego (ustanowiona na mocy prawa publicznego lub
prywatnego) ani sposobu finansowania, którego głównym celem jest
prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub rozwoju
eksperymentalnego oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez
transfer technologii oraz działalność dydaktyczną lub publikacje.
Przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taki podmiot, w roli na
przykład udziałowców czy członków, nie mają preferencyjnego
dostępu do potencjału badawczego takiego podmiotu ani do wyników
badań przezeń uzyskanych.
Jako Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB) należy rozumieć podmiot,
którego głównym celem działalności jest wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości na danym obszarze. Przedmiotem działalności IOB
jest dostarczanie usług doradczych, szkoleniowych lub finansowych
dla przedsiębiorców.
W przypadku, gdy podmiot posiada 2 kategorie np. jednostka
badawczo-rozwojowa posiadająca status przedsiębiorcy i organizacji
badawczej podmiot oceniamy jest pod kątem funkcji jaką pełni w
powiązaniu
kooperacyjnym
(wskazanej
we
wniosku
o dofinansowanie)
Przychód ze sprzedaży poza obszar lokalizacji powiązania jest
rozumiany jako suma przychodów przedsiębiorców znajdujących się w
powiązaniu na terenie województw(a), na którym zostały ulokowane
ich środki produkcji lub środki wytwarzania (zakłady produkcyjne,
maszyny) na podstawie wniosku o dofinansowanie. Przez lokalizację
powiązania kooperacyjnego rozumie się wszystkie województwa, w
których jest ono ulokowane. W przypadku powiązań zlokalizowanych
na terenie kilkunastu województw przychód ze sprzedaży poza obszar
lokalizacji może oznaczać eksport poza granice RP.
Udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar lokalizacji
powiązania kooperacyjnego jest liczony jako suma przychodów
poszczególnych przedsiębiorców wchodzących w skład powiązania na
podstawie m. in, umów sprzedaży, faktur w stosunku do całkowitych
przychodów
poszczególnych
przedsiębiorców
wchodzących
w skład powiązania kooperacyjnego.
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Wnioskodawca/
uczestnik
powiązania
kooperacyjnego
wskazany we wniosku
o udzielenie wsparcia,
uprawniony do ubiegania
się o wsparcie na rozwój
powiązania
kooperacyjnego
(jeśli
dotyczy) zapewnia równy
dostęp
wszystkim
uczestnikom powiązania
kooperacyjnego do usług,
szkoleń,
materiałów,
wartości niematerialnych

W ramach kryterium będzie oceniana możliwość wykorzystania przez
wszystkich członków powiązania usług, szkoleń, materiałów, wartości
niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia
nabytego w ramach projektu. Kryterium będzie oceniane na podstawie
części opisowej wniosku o dofinansowanie, opisu funkcji podmiotu w
powiązaniu oraz deklaracji Wnioskodawcy/uczestnika powiązania
kooperacyjnego wskazanego we wniosku o udzielenie wsparcia,
uprawnionego do ubiegania się o wsparcie na rozwój powiązania
kooperacyjnego (jeśli dotyczy).

8

i prawnych, środków
trwałych
i wyposażenia nabytego
w ramach projektu
Przedmiotem oceny będzie konkretna działalność Wnioskodawcy
znajdująca odzwierciedlenie we Wniosku o dofinansowanie.
Wnioskodawca musi wykazać, że przedmiotem jego działalności jest
realizacja przedsięwzięć na rzecz uczestników powiązania
kooperacyjnego oraz na rzecz współpracy uczestników powiązania z
instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi.
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Przedmiotem działalności
Wnioskodawcy
jest
realizacja przedsięwzięć
na rzecz uczestników
powiązania
kooperacyjnego oraz na
rzecz
współpracy Deklaracja Wnioskodawcy musi wynikać bezpośrednio z dokumentów
uczestników powiązania rejestrowych określających cel i zakres działalności koordynatora
z instytucjami otoczenia powiązania kooperacyjnego.
biznesu
i
organizacjami
badawczymi
Na podstawie informacji zawartych we wniosku i w jego załącznikach
Projekt
nie
został
dokonuje się oceny, czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji
rozpoczęty przed dniem
projektu przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków tj.
złożenia
wniosku
o
wydatki mogą być kwalifikowane (projekt może zostać rozpoczęty) po
dofinansowanie.
dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót
budowlanych lub dzień zaciągnięcia pierwszego zobowiązania
Wnioskodawcy do zamówienia towarów, usług lub robót budowlanych
związanych z realizacją projektu. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji
projektu
czynności
podejmowane
w
ramach
działań
przygotowawczych, w szczególności studia wykonalności, usługi
doradcze związane z przygotowaniem inwestycji, w tym analizy
przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne) oraz
przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy
Wnioskodawca/uczestnik
powiązania
kooperacyjnego
wskazany we wniosku
o udzielenie wsparcia,
uprawniony do ubiegania
się o wsparcie na rozwój
powiązania
kooperacyjnego
(jeśli
dotyczy)
zapewnia
trwałość
rezultatów
projektu przez okres
minimum 5 lat, a w
przypadku MSP - 3 lat od
zakończenia projektu.

Wnioskodawca nie działa
w celu osiągnięcia zysku
lub przeznacza zysk na
cele
związane
z realizacją przedsięwzięć
na rzecz przedsiębiorców
oraz na rzecz współpracy
przedsiębiorców
z
instytucjami
otoczenia
biznesu
oraz

Wnioskodawca/uczestnik powiązania kooperacyjnego wskazany we
wniosku o udzielenie wsparcia, uprawniony do ubiegania się o
wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego (jeśli dotyczy)
deklaruje zapewnienie trwałości i rezultatów projektu w wymaganym
okresie (liczonym od daty zakończenia realizacji projektu określonej w
umowie o dofinansowanie projektu) poprzez podpisanie deklaracji
stanowiącej ostatnią części wniosku o dofinansowanie projektu
odpowiednio przez Wnioskodawcę i uczestnika powiązania
kooperacyjnego
wskazanego
we
wniosku
o udzielenie wsparcia, uprawnionego do ubiegania się o wsparcie na
rozwój powiązania kooperacyjnego (jeśli dotyczy).
Trwałość projektu jest rozumiana jako nie dokonywanie znaczących
modyfikacji projektu przez okres minimum 5 lat, w przypadku

MŚP – 3 lat od jego zakończenia.
Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji na temat celu
przeznaczenia wypracowanych zysków znajdującej się we Wniosku o
dofinansowanie, dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy oraz
deklaracji Wnioskodawcy.
Ww. ograniczenie dotyczy całej działalności Wnioskodawcy, również
tej wykraczające poza ramy. W przypadku spółki z o.o. i spółki SA w
umowie spółki powinien znajdować się zapis, z którego wynika zakaz
podziału zysku pomiędzy wspólników.
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organizacjami
badawczymi
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Wnioskodawca/
uczestnik
powiązania
kooperacyjnego
wskazany we wniosku
o udzielenie wsparcia,
uprawniony do ubiegania
się o wsparcie na rozwój
powiązania
kooperacyjnego zapewnia
wkład własny w części
nieobjętej wsparciem

W ramach kryterium oceniane jest czy Wnioskodawca/ uczestnik
powiązania kooperacyjnego wskazany we wniosku o udzielenie
wsparcia, uprawniony do ubiegania się o wsparcie na rozwój
powiązania kooperacyjnego przedstawił dokumenty finansowe
potwierdzające zdolność do sfinansowania wkładu własnego.
Minimalny wkład własny powinien stanowić co najmniej sumę:
5% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych w
ramach rozliczenia końcowego (w celu otrzymania płatności
końcowej)
oraz
kwoty stanowiącej różnicę miedzy wydatkami całkowitymi w
projekcie a kwotą dofinasowania.

Kryterium będzie badane na podstawie rejestru umów o
Wnioskodawca ubiega się
dofinansowanie zawartych w ramach wsparcia na fazę rozwoju dla
o
wsparcie
jednego
działania 5.1 PO IG. Wnioskodawca może być koordynatorem tylko
powiązania
dla jednego powiązania kooperacyjnego.
kooperacyjnego w fazie
rozwoju

KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE
LP.

Nazwa kryterium

1.

Projekt jest zgodny z Na podstawie części opisowej we Wniosku, jest oceniane, czy projekt
celami
jest zgodny z celem i uzasadnieniem działania 5.1 zamieszczonym w
i zakresem działania 5.1 Szczegółowym Opisie Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka oraz warunkami udzielenia wsparcia zamieszczonymi w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r.
Nr 68 poz. 414 z późn. zm.).
Podmioty funkcjonujące W ramach kryterium oceniane jest, czy podmioty działające w ramach
w ramach powiązania powiązania mają podobny profil działalności i czy w ramach
kooperacyjnego
są powiązania kooperacyjnego tworzą powiązany ze sobą funkcjonalnie
sektorowo
łańcuch wartości. Za łańcuch wartości uznaje się sposób
skoncentrowane,
współdziałania poszczególnych podmiotów w ramach powiązania
tworząc
łańcuch kooperacyjnego stanowiący sekwencję działań składających się na
wartości
fazy procesu produkcyjnego/wytwórczego od
pozyskiwania
surowców, materiałów, wiedzy lub technologii do wytworzenia
produktu/usługi finalnej.

2.

3.

W wyniku realizacji
projektu w ramach
powiązania
kooperacyjnego
wprowadzony zostanie
na rynek innowacyjny
produkt lub usługa

Opis kryterium

Ocena
(0-1)

Innowacyjny produkt lub usługa rozpatrywany jest jako rezultat
projektu powstały na bazie produktów projektu. W tym przypadku
produkt projektu rozumiany jest jako bezpośredni materialny efekt
realizacji projektu (np. budowa laboratorium), natomiast rezultat jako
oddziaływanie
produktów
projektu
na
możliwości
wytwórcze/produkcyjne
powiązania
kooperacyjnego
(np.
opracowanie, przygotowanie i wprowadzenie na rynek wspólnego,
innowacyjnego produktu/usługi).
Ocenie będzie podlegać:
innowacyjność produktu/usługi

(nowość

produktu,

jego
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użyteczność oraz opłacalność),
działania podjęte w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego
produktu/usługi - rezultaty realizacji projektu,
sposób w jaki realizacja projektu przyczyni się do rozwoju całego
powiązania kooperacyjnego.
W ramach kryterium bada się część opisową wniosku o
dofinansowanie oraz w przypadku projektów inwestycyjnych Studium
Wykonalności, w której Wnioskodawca przedstawia opis nowego
produktu lub technologii. Opis powinien zawierać określenie na czym
będzie polegała jego realizacja; kogo dotyczy, jakie przewidziano
etapy, przyczyny wyboru zaproponowanych metod realizacji, zakres,
tematykę. Założenia projektu powinny zawierać wyjaśnienie na czym
polega innowacyjność produktu/usługi.
Zgodnie z definicją zawartą w PO IG, sformułowaną w oparciu o
Oslo Manual, przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki
w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w
odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub
organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.
Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na
zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych
metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich
zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
• Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez
dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące
ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu
do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć
charakterystyk
technicznych,
komponentów,
materiałów,
wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez
Użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych.
• Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w
przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod
produkcji lub dostaw.
• Innowacja marketingowa oznacza zastosowanie nowej metody
marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu,
jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub
modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej
przedsiębiorstwa.
•
Innowacja
organizacyjna
oznacza
zastosowanie
w
przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności
biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji
relacji zewnętrznych.
Innowacyjne rozwiązanie (produkt, proces, marketing lub
organizacja) może być wynikiem własnej działalności badawczorozwojowej
przedsiębiorstwa,
współpracy
z
innymi
przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu
wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie,
know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym,
organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej.
W ramach kryterium będzie także oceniana nowość produktu lub
technologii, jej użyteczność oraz opłacalność.
Dlatego też Wnioskodawca powinien podczas opisywania
innowacyjnego produktu/usługi określić jego nowość (tj. informację
na temat długości czasu funkcjonowania innowacyjnego
produktu/usługi na rynku w odniesieniu do jego substytutów),
użyteczność
(tj.
stopień
wykorzystania
innowacyjnego
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produktu/usługi dla potrzeb gospodarstw domowych, firm i
gospodarki) i opłacalność (określenie warunków w jakich produkcja
innowacyjnego produktu/usługi będzie opłacalna w relacji
nakłady/rezultaty).

4.

Wnioskodawca posiada
przynajmniej
roczne
doświadczenie
w
zakresie
zarządzania
powiązaniem
kooperacyjnym
oraz
świadczenia usług na
rzecz
podmiotów
funkcjonujących
w
ramach
powiązania
kooperacyjnego

Równocześnie w trakcie oceny kryterium będzie weryfikowana skala
innowacyjności produktu lub technologii na poziomie powiązania,
kraju, czy poziomie międzynarodowym.
Za doświadczenie w zarządzaniu powiązaniem kooperacyjnym należy
uznać udokumentowaną realizację działań na rzecz podmiotów
funkcjonujących w ramach danego powiązania przez Wnioskodawcę
(jednoczesna współpraca z wieloma podmiotami). Współpraca
bilateralna na zasadzie dwustronnych umów będzie traktowana jako
niespełnienie ww. kryterium
Doświadczenie w zarządzaniu
niekoniecznie musi być związane z powiązaniem kooperacyjnym,
które będzie zarządzał Wnioskodawca w ramach projektu. Może
dotyczyć również współpracy z innymi podmiotami niż uczestnicy
powiązania kooperacyjnego. Doświadczenie może również dotyczyć
fazy przed zawiązaniem formalnym powiązania (podpisaniem
umowy/porozumienia kooperacyjnego), jeżeli Wnioskodawca
uczestniczył w realizacji działań wraz z innymi podmiotami, które
później utworzyły powiązanie.
Równocześnie Wnioskodawca musi wykazać się doświadczeniem w
świadczeniu usług na rzecz członków danego powiązania, którzy będą
uczestniczyli w realizacji projektu. Doświadczenie w świadczeniu
usług musi być związane bezpośrednio z powiązaniem
kooperacyjnym dla którego Wnioskodawca jest koordynatorem..
Doświadczenie może również wynikać z usług jakie były udzielane
jeszcze przed formalnym zawiązaniem powiązania (podpisaniem
umowy/porozumienia kooperacyjnego).

5.

6.

Wnioskodawca
zapewnia
personel
posiadający
kwalifikacje niezbędne
do realizacji projektu
i świadczenia usług na
rzecz
podmiotów
funkcjonujących
w
ramach
powiązania
kooperacyjnego
Projekt opiera się na
przeprowadzonej
analizie
potrzeb
i
znajomości
specyfiki
grupy
docelowej
(branży),
w której funkcjonuje
powiązanie
kooperacyjne,
przeprowadzonej
nie
wcześniej
niż
6
miesięcy
przed
złożeniem wniosku

Organizacja lub udział w spotkaniach i konferencjach nie stanowi o
spełnieniu przez Wnioskodawcę ww. kryterium.
W ramach kryterium będą oceniane kwalifikacje osób
zaangażowanych w realizację projektu przez
koordynatora
powiązania kooperacyjnego na podstawie informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca musi wymienić te osoby.
Dopuszcza się sytuację w której zatrudnienie osób zaangażowanych w
realizację projektu odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych.
Ww. osoby powinny posiadać udokumentowaną wiedzę i
doświadczenie zawodowe związane z profilem działalności
powiązania kooperacyjnego.
Ocenie podlega załącznik do Wniosku o dofinansowanie - Analiza
potrzeb i znajomości specyfiki grupy docelowej (branży), w której
funkcjonuje powiązanie kooperacyjne. Analiza powinna bazować na
strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego. Dokument powinien
zostać przygotowany zgodnie z przykładowym zakresem informacji
załączonym do Wniosku o dofinansowanie. Ocenie będzie podlegać
m.in:
analiza potrzeb członków powiązania,
analiza potencjału powiązania,
kierunki rozwoju powiązania,
strategia marketingowa wejścia na rynek wspólnych
innowacyjnych produktów/usług powiązania.
Ww. dokument musi zostać sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
7.

8.

Wnioskodawca/
uczestnik powiązania
kooperacyjnego
wskazany we wniosku
o udzielenie wsparcia,
uprawniony
do
ubiegania się o wsparcie
na rozwój powiązania
kooperacyjnego (jeśli
dotyczy) zobowiązał się
do wykorzystania w
okresie
realizacji
projektu
objętego
wsparciem, towarów,
wartości
niematerialnych
i
prawnych oraz usług
zakupionych
ze
środków
wsparcia
wyłącznie w celach
związanych z jego
realizacją.

W ramach kryterium będzie oceniany potencjał grupy docelowej
przedsiębiorców na podstawie danych: zawartych we wniosku o
dofinansowanie i ich objaśnieniu w załączniku do wniosku o
dofinansowanie - Analizie potrzeb i znajomości specyfiki grupy
docelowej (branży), w której funkcjonuje powiązanie. Ocena ww.
kryterium jest dokonywana na podstawie danych zbiorczych dla
całego powiązania kooperacyjnego oraz na podstawie danych od
poszczególnych członków powiązania. Przedstawione dane powinny
i pochodzić:

Wykazany
jest
potencjał
grupy
docelowej
przedsiębiorstw,
poprzez przedstawienie
danych dotyczących, w
szczególności:
wielkości
wartości
produkcji,

porównania
uzyskanych
wielkości
i
wartości produkcji
powiązania
w stosunku do
stosownych
danych dla branży
w wymiarze kraju
lub świata,

9.

W ramach kryterium badane jest, czy Wnioskodawca/uczestnik
powiązania
kooperacyjnego
wskazany
we
wniosku
o udzielenie wsparcia, uprawniony do ubiegania się o wsparcie na
rozwój powiązania kooperacyjnego (jeśli dotyczy) będzie
wykorzystywał w okresie realizacji projektu objętego wsparciem,
towary, wartości niematerialne i prawne oraz usługi zakupione ze
środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją.

od samych przedsiębiorców (suma wielkości i wartości produkcji
poszczególnych przedsiębiorców wchodzących w skład
powiązania kooperacyjnego, wartość środków trwałych
stanowiących środki produkcji poszczególnych członków
powiązania stanowiące zaplecze wytwórcze powiązania
kooperacyjnego,
ze źródeł zewnętrznych dotyczących danych dla branży w
wymiarze krajowym lub świata. Należy w tym przypadku podać
źródło pochodzenia danych np. GUS, Eurostat,
wynikających z podpisanego listu intencyjnego dotyczącego
pozyskania nowych inwestorów i realizacji oraz prowadzenia
nowych inwestycji.

możliwości
pozyskania
Wnioskodawca musi przedstawić we wniosku wszystkie 3 punkty.
nowych
Dodatkowo Wnioskodawca może również przedstawić inne
inwestorów
informacje potwierdzające potencjał grupy docelowej.
i realizacji oraz
prowadzenia
nowych
inwestycji,
tworzenia nowych
miejsc pracy.
W ramach kryterium będzie oceniany sposób w jaki zostanie
W wyniku realizacji
zwiększony zakres/liczba/jakość usług świadczonych na rzecz
projektu
sposób
podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego
świadczenia
lub
przez jego koordynatora. Wnioskodawca powinien wskazać stan
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10.

zakres/jakość
usług
świadczonych na rzecz
podmiotów
pozostających
w
powiązaniu
kooperacyjnym zostanie
zwiększony
(liczba
usług, rodzaj usług).
Planowane wydatki są
kwalifikowane
w
ramach
działania,
uzasadnione, racjonalne
i adekwatne do zakresu
i celów projektu oraz
celów Działania

początkowy i docelowy.

Kategorie wydatków umieszczone w zestawieniu kosztów
kwalifikowanych we wniosku o dofinansowanie i harmonogramie
rzeczowo-finansowym wniosku o dofinansowanie oraz kategorie
wydatków umieszczone w Studium wykonalności (dotyczy jedynie
projektów inwestycyjnych) są sprawdzane z katalogiem wydatków
kwalifikowanych zawartym w Rozporządzeniu w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.).
Wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu muszą być
kwalifikowane, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i
celów projektu oraz celów Działania 5.1.
Szczególnej ocenie podlega także zasadność i racjonalność
planowanych wydatków związanych z zakupem, budową, leasingiem
nieruchomości. Ocenie podlega również wysokość planowanych ww.
wydatków w stosunku do wydatków w projekcie, a także zakładanych
rezultatów.
Dokonuje się badania, jakiego typu wydatki planowane są w związku
z realizacją poszczególnych etapów projektu. Weryfikowana jest
poprawność wyodrębnienia kategorii planowanych wydatków oraz
ich szacunkowa wartość, wraz z wyszczególnieniem wartości
wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem, sposobu jego
kalkulacji. Przy określaniu wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem
w ramach poszczególnych kategorii planowanych
wydatków bada się, czy rodzaje wydatków
kwalifikowanych
w poszczególnych działaniach są zgodne z wydatkami określonymi w
Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IG i ww.
Rozporządzeniu. Ujęcie wydatków kwalifikowanych i wydatków
ogółem musi być spójne ze szczegółowym harmonogramem realizacji
projektu. Poszczególne zadanie (działanie) w etapie szczegółowego
harmonogramu realizacji projektu powinno być przyporządkowane do
odpowiadających mu kategorii wydatków. Oznacza to, że jeśli
zadanie (działanie) dotyczy przygotowania ulotek promocyjnych, to
wówczas kategorie wydatków z nim związane mogą dotyczyć
wynagrodzeń pracowników, którzy przygotowali projekt ulotek,
zakupu materiałów eksploatacyjnych, zakupu towarów i usług itp.
Wówczas wartość zadania (działania) na danym etapie
harmonogramu
musi
znaleźć
odzwierciedlenie
w odpowiadających jej kategoriach wydatków.
Ponadto, jeżeli dana kategoria wydatku jest wydatkiem
kwalifikującym się do objęcia wsparciem, w kolumnach „całkowity
koszt (w PLN)” oraz „w tym wydatki kwalifikowane (w PLN)”
należy wpisać tę samą wartość. Jeżeli planowany wydatek tylko
częściowo będzie kwalifikował się do objęcia wsparciem oraz inne
wydatki, które są uznawane za niekwalifikowane do objęcia
wsparciem, w kolumnie „w tym wydatki kwalifikowane (w PLN)”
należy podać tylko tę wartość wydatku, która kwalifikuje się do
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objęcia wsparciem. Jeśli planowany wydatek w całości nie
kwalifikuje się do objęcia wsparciem, w kolumnie „w tym wydatki
kwalifikowane w PLN” należy wpisać zero.
Wydatki kwalifikowane podawane są w kwotach netto chyba, że
Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia
VAT, czego potwierdzeniem jest deklaracja Wnioskodawcy o braku
możliwości odzyskania podatku VAT. W przypadku, gdy
Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT (w części lub w
całości), wówczas koszt podatku VAT wynikający z realizacji
projektu należy uwzględnić we wniosku jako wydatek
niekwalifikowany. W takim wypadku w kolumnie „całkowity koszt
(w PLN)” należy uwzględnić wartości brutto, a w pozycji „W tym
wydatki kwalifikowane (w PLN)” wartości netto.

11.

Informacje zawarte we
wniosku lub załączone
dokumenty
(np.
promesa
kredytowa)
potwierdzają zdolność
wnioskodawcy/
uczestnika powiązania
kooperacyjnego
wskazanego
we
wniosku o udzielenie
wsparcia, uprawnionego
do ubiegania się o
wsparcie na rozwój
powiązania
kooperacyjnego (jeśli
dotyczy)
do
sfinansowania projektu

12.

Między przedsiębiorcami
lub przedsiębiorcami a
instytucjami
otoczenia
biznesu/organizacjami
badawczymi
funkcjonującymi
w
powiązaniu kooperacyjnym
była
prowadzona
współpraca
(wspólne
projekty,
usługi
szkoleniowe, konsultacje,
transfer wiedzy itp.)

13.

Wskaźniki
produktu
i
rezultatu są:
obiektywnie
weryfikowalne,
odzwierciedlają
założone cele projektu,
adekwatne dla danego
rodzaju projektu,

Ocenie podlega również szczegółowość wyliczeń wydatków w
harmonogramie
rzeczowo-finansowym,
czy
w
ramach
poszczególnych okresów realizacji projektu wykazano działania
jednostkowe i koszty ich realizacji, czy wykazano koszty jednostkowe
i na ich podstawie dokonano kalkulacji wydatków.
W ramach kryterium zostanie dokonana ocena potencjału
finansowego Wnioskodawcy na podstawie kopii bilansu oraz
rachunku zysków i strat złączonych do wniosku. Dodatkowo w
przypadku zapewnienia finansowania projektu środkami innymi niż
własne ocena potencjału finansowego dokonywana jest na podstawie
opisanego we wniosku źródła i sposobu finansowania projektu oraz
załączonych do wniosku dokumentów potwierdzających posiadanie
wskazanych w opisie środków finansowych. Wnioskodawca musi
dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację
projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej.

W ramach kryterium zostanie dokonana ocena, czy między
przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia
biznesu/organizacjami badawczymi funkcjonującymi w powiązaniu
kooperacyjnym była prowadzona współpraca (wspólne projekty,
usługi szkoleniowe, konsultacje, transfer wiedzy itp.) Współpraca
musi być udokumentowana poprzez podanie opisu, zakresu,
wartości poszczególnych projektów, usług szkoleniowych,
konsultacji, transferu wiedzy i technologii itp.

Dokonuje się analizy spójności między celami projektu opisanymi w
części dotyczącej opisu celu realizacji projektu we wniosku o
dofinansowanie a wskaźnikami definiowanymi w części dotyczącej
wartości wskaźników realizacji celów znajdującej się we wniosku
o dofinansowanie oraz Studium wykonalności (jeśli dotyczy)..
Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatwą ich
identyfikację oraz przełożenie na konkretne wartości. Każda
kwantyfikowana wartość celu (wskaźnik) musi mieć swój
odpowiednik w postaci wyznaczonego celu, ale nie każdy cel musi
być przedstawiony w postaci liczbowej, gdyż niektóre cele mogą
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być celami jakościowymi, w związku z tym nie da się ich zapisać w
postaci wskaźników mierzalnych.
Przez produkt należy rozumieć osiągnięcie bezpośredniego efektu
realizacji projektu (rzeczy materialne lub usługi), mierzonego
konkretnymi wielkościami.

14.

15

Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące
Wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu
realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia
produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły
u Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu.
Wskaźniki produktu, które są związane wyłącznie z okresem
wdrażania projektu, mogą być podawane wyłącznie za okres, w
których projekt jest realizowany – muszą być zatem zgodne
z terminami podanymi w harmonogramie realizacji projektu.
Wskaźniki rezultatu mogą być przedstawiane za okres nie
wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich
wynikiem.
Analiza
wykorzystania Kryterium efektywności kosztowej związane jest z racjonalnością
wybudowanej
budowanej infrastruktury, zakupem środków trwałych w stosunku
infrastruktury
wykazuje do innych form osiągnięcia celu projektu np. zakupu usługi na
efektywność kosztową
rynku. Wnioskodawca powinien uzasadnić na podstawie
przedstawionych danych, że koszt budowy infrastruktury,
zakupywanych środków trwałych jest uzasadniony i racjonalny w
stosunku do osiągniętych efektów.
wnioskodawca pozyska co
najmniej jednego partnera
zagranicznego,
którym
będzie
powiązanie
kooperacyjne posiadające
siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
(w przypadku realizacji
komponentu
współpraca
międzynarodowa)

W ramach kryterium będzie oceniane, czy wnioskodawca
udokumentuje pozyskanie co najmniej jednego partnera
zagranicznego na podstawie umowy lub listu intencyjnego
dotyczącego współpracy bilateralnej. Ww. umowa/list intencyjny
powinien zawierać następujące elementy:
oznaczenie stron,
cel i zakres współpracy,
osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów.
Za partnera zagranicznego rozumie się podmiot z siedzibą poza
terytorium RP
Kryterium dotyczy tylko projektów zawierających koszty
kwalifikowane związane z komponentem
współpraca
międzynarodowa.

KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do wsparcia musi uzyskać 100% kryteriów oceny merytorycznej
obligatoryjnej i minimum 50 na 100 punktów z oceny merytorycznej fakultatywnej.
LP. Nazwa kryterium
Opis kryterium
Ocena
(punkty)
Planowane
w
ramach W ramach kryterium oceniane są działania podejmowane w ramach 5
1.
projektu działania mają projektu, które będą wpływały na rozwój branży, w której działa
pozytywny
wpływ
na powiązanie kooperacyjne w kontekście krajowym. Ocenie będą
rozwój branży
podlegały działania, które mają mieć wpływ na rozwój branży,
zakres ich oddziaływania, a także wpływ na tworzenie powiązań
sieciowych pomiędzy powiązaniami kooperacyjnymi działającymi
w branży (sektorze) – tworzenie sieci branżowych współpracy
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powiązań kooperacyjnych.
2.

3.

4.

5

6

W
wyniku
realizacji
projektu
podmioty
pozostające w powiązaniu
kooperacyjnym, pozyskają
nowego odbiorcę lub grupę
odbiorców
dla
wytwarzanych produktów

W ramach kryterium oceniana jest możliwość poszerzenia grupy 10
odbiorców dla towarów/usług wytwarzanych w ramach powiązania
kooperacyjnego.
Ocena będzie przeprowadzana na podstawie wyników badań rynku,
listów
intencyjnych
dołączonych
przez
przedsiębiorców
zamieszczonych w załączniku do Wniosku o dofinansowanie Analizie potrzeb i znajomości specyfiki grupy docelowej (branży), w
której funkcjonuje powiązanie kooperacyjne.
Ocena ww. kryterium będzie przeprowadzona na podstawie opisu 10
zamieszczonego we wniosku o dofinansowanie, wydatków
kwalifikowanych oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wnioskodawca określi we Wniosku o dofinansowanie rodzaj
stworzonej w wyniku realizacji projektu infrastruktury badawczej,
cel jej powstania, przeznaczenie oraz sposób jej utrzymania po
zakończeniu realizacji projektu.

W
wyniku
realizacji
projektu
zostanie
utworzone specjalistyczne
zaplecze badawcze na
potrzeby
powiązania
kooperacyjnego
(wyposażenie
zaplecza,
laboratorium,
pracowni
projektowej,
aparatura,
sprzęt
testujący,
oprogramowanie
do
projektowania,
prototypowania itp.).
Projekt
przewiduje W ramach kryterium będzie oceniane, czy projekt przewiduje 10
wykorzystanie
wyników wykorzystanie konkretnych prac badawczo-rozwojowych na rzecz
prac B+R
projektu. Wnioskodawca wskazuje instytucję od której pozyska/ał
wyniki prac badawczo-rozwojowych i przedstawia sposób ich
wykorzystania w ramach projektu. Wnioskodawca powinien
wykazać przepływ transferu technologii pomiędzy członkami
powiązania.
Powiązanie kooperacyjne
(cześć wytwórcza) jest
zlokalizowane na obszarze
o dużej intensywności
przemysłowej i badawczorozwojowej
(parki
technologiczne
i
przemysłowe, inkubatory
technologiczne,
akademickie
inkubatory
przedsiębiorczości,
Inkubatorów
przedsiębiorczości, centra
transferu
technologii,
kampusy szkół wyższych,
specjalne
strefy
ekonomiczne)
Udział wkładu własnego
Wnioskodawcy/ uczestnika
powiązania kooperacyjnego
wskazanego we wniosku
o udzielenie wsparcia,
uprawnionego do ubiegania
się o wsparcie na rozwój
powiązania kooperacyjnego
przekracza
minimalny,
wymagany
przepisami

W ramach kryterium badane jest, czy część wytwórcza powiązania 10
kooperacyjnego (zakłady produkcyjne/usługowe) jest zlokalizowana
na terenie o wysokim potencjale innowacyjnym skupione na
obszarze ośrodków o wysokim potencjale innowacyjnym (parki
technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne,
akademickie
inkubatory
przedsiębiorczości,
inkubatorów
przedsiębiorczości, centra transferu technologii, kampusy szkół
wyższych, specjalne strefy ekonomiczne).

5
W ramach kryterium jest oceniane czy wniesiono większy niż
wymagany Rozporządzeniem wkład własny
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7

8

9

10

11

12

13

rozporządzenia
Co najmniej jeden członek
powiązania kooperacyjnego
posiada chroniony prawem
patent/ty
na
produkty
związane
z
profilem
branżowym
powiązania
kooperacyjnego
Powiązanie kooperacyjne
ma kluczowe znaczenie dla
rozwoju regionu/ów na
których jest zlokalizowany

W ramach kryterium jest oceniane, czy któryś z członków
powiązania posiada chroniony prawem patent/y na produkty
związane z profilem branżowym powiązania kooperacyjnego.

5

W ramach kryterium jest oceniane czy powiązanie kooperacyjne ma 10
kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa/województw na
których terenie jest zlokalizowane. Wnioskodawca może wykazać
kluczowe znaczenie powiązania na podstawie odwołania się do
dokumentów strategicznych związanych z rozwojem konkretnych
województw na podstawie strategii rozwoju województwa i
regionalnych strategii innowacji (RIS), albo listu intencyjnych
pochodzącego
od
władz
samorządowych
województwa
(dołączonych do wniosku o dofinansowanie).
Projekt jest kontynuacją Kryterium będzie oceniane na podstawie rejestru podpisanych 10
działań
finansowanych umów przez Instytucję Wdrażającą na wsparcie powiązań
w
ramach
wsparcia kooperacyjnych we wczesnej fazie rozwoju.
uzyskanego na wczesną
fazę rozwoju powiązania Premiowani będą ci Wnioskodawcy, którzy uzyskali wsparcie na to
kooperacyjnego w ramach samo powiązanie kooperacyjne, które otrzymało wsparcie w ramach
działania 5.1 POIG
wczesnej fazy rozwoju w działaniu 5.1 PO IG i wdrażają wspólną
strategię rozwoju powiązania, przygotowaną w ramach wczesnej
fazy rozwoju powiązania.

Wnioskodawca brał udział
w
działaniach
informacyjnopromocyjnych, badawczych
oraz szkoleniowych (m. in.
benchmarking,
portal
www.pi.gov.pl,
interaktywna
mapa
powiązań
kooperacyjnych/klastrów,
projekty
systemowe
przeznaczone dla powiązań
kooperacyjnych/klastrów)
Wnioskodawca prowadzi
współpracę
z
innymi
zagranicznymi
powiązaniami
kooperacyjnymi
o
podobnym
profilu
branżowym (w tym m.in. z
obszaru państw morza
bałtyckiego
i
krajów
Europy
centralnej
i
wschodniej
grupa
wyszehradzką)
Wnioskodawca
jest
podmiotem należącym do
Krajowego Systemu Usług

Organizacja

W ramach kryterium jest oceniana aktywność Wnioskodawcy w 5
działaniach
informacyjno-promocyjnych
dedykowanych
powiązaniom kooperacyjnym.
Premiowani będą Wnioskodawcy, którzy będą w stanie przedstawić
konkretne informacje na temat przedsięwzięć (m. in. organizator,
tematyka, termin) skierowanych do powiązań kooperacyjnych w
których brali udział.

W ramach kryterium jest oceniane czy Wnioskodawca prowadzi 10
udokumentowaną
współpracę
z
innymi
powiązaniami
kooperacyjnymi o podobnym profilu branżowym zagranicą na
podstawie podpisanych umów o współpracy/porozumień lub listów
intencyjnych. Wnioskodawca musi wskazać konkretne powiązania,
z którym współpracuje i przedstawić cel oraz zakres współpracy,
dane teleadresowe powiązania oraz osobę do kontaktu.

W ramach kryterium jest oceniane czy Wnioskodawca należy do 5
Krajowego
Systemu
Usług
(KSU).
Premiowani
będą
Wnioskodawcy, którzy spełnili wymogi KSU i należą do KSU
zgodnie
z
listą
podmiotów
zamieszczona
na
http://ksu.parp.gov.pl/pl/rejestracja_ksu/osrodki_ksu?first=Y
badawcza W ramach kryterium oceniane będzie czy organizacja badawcza 5
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będąca
członkiem będąca zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania nauki posiada
powiązania kooperacyjnego kategorię A lub A+.
posiada kategorię A lub A+
zgodnie
z ustawą o zasadach
finansowania nauki

Kryteria Rozstrzygające
Stosowane w przypadku, gdy przeznaczona na dany konkurs wartość alokacji nie pozwala na objęcie
dofinansowaniem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej fakultatywnej uzyskały
jednakową liczbę punktów

Nazwa kryterium
Kryterium
rozstrzygające
I
stopnia
liczba
członków powiązania
Kryterium
rozstrzygające II
stopnia liczba
organizacji
badawczych/jednostek
naukowych w
powiązaniu.

Opis kryterium
Ocenie będzie podlegać liczba członków powiązania na podstawie
danych zawartych w pkt 21 wniosku o dofinansowanie
Ocenie będzie podlegać liczba organizacji badawczych/jednostek
naukowych w powiązaniu na podstawie danych zawartych w pkt 21
wniosku o dofinansowanie
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