Załącznik 5 do Regulaminu przeprowadzania konkursu
Kryteria formalne – ogólne:
Wymogi formalne - wniosek:

− złoŜenie wniosku we właściwej instytucji,
− złoŜenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,
− złoŜenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów,
–

kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,

–

wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Wymogi formalne - wnioskodawca:

− kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,
− wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

− wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Wymogi formalne - projekt:

− projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy),
− realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG,
− wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,
− projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy),
przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z moŜliwości uzyskania wsparcia w
ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy).

Kryteria formalne specyficzne:
− wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.
zm).

Kryteria merytoryczne dla projektów z zakresu uzyskania praw własności przemysłowej
oraz realizacji ochrony własności przemysłowej:
a) obligatoryjne (ocena 0-1) :
−

projekt jest zgodny z celem i zakresem działania 5.4 PO IG,

−

przedmiot postępowania nie powstał na etapie badań podstawowych,

−

planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i
celów projektu,

−

informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność
wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

−

wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od
zakończenia projektu,

−

wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają załoŜone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
−

projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

wymienione w art. 16 i 17

b) w przypadku wsparcia na uzyskanie ochrony własności przemysłowej ocenie podlega takŜe (ocena 0-1) :
−

projekt dotyczy uzyskania praw własności przemysłowej, w tym zgłoszenia, przygotowania zgłoszenia przez
rzecznika patentowego, opłat urzędowych za dokonanie zgłoszenia, tłumaczenia, wznowienia zgłoszenia
wynalazku, wzoru uŜytkowego lub wzoru przemysłowego (z wyłączeniem zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP
w celu uzyskania ochrony na terytorium RP),

−

projekt nie dotyczy uzyskania ochrony znaków towarowych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jak i za granicą,

−

przedmiot zgłoszenia powstał na etapie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

− wnioskowany udział wsparcia w wydatkach kwalifikowanych nie przekracza:
· 70% w przypadku jeŜeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych,
· 45% w przypadku jeŜeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.
c) w przypadku wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej ocenie podlega :
−

przedmiot postępowania jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,

−

przedmiot postępowania nie dotyczy znaków towarowych,

−

przedmiot postępowania dotyczy:

· uniewaŜnienia patentu, prawa ochronnego na wzór uŜytkowy albo prawa z rejestracji lub,
· stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór uŜytkowy albo prawa z rejestracji,
− wnioskowany udział wsparcia w wydatkach kwalifikowanych nie przekracza 45% wydatków kwalifikowanych.

