Kryteria formalne oraz merytoryczne wyboru finansowanych operacji w ramach Działania 5.4
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
Poddziałanie 5.4.1Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

Kryteria Formalne:
I. Wymogi formalne – wniosek:
- złożenie wniosku we właściwej instytucji.
- złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania.
- złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów.
- kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania.
- wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją.

II. 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 oraz Partnerzy/konsorcjanci (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

III. 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 możliwości uzyskania
wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy).

IV. 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. z 2007 r. Nr
42, poz. 275, z późn. zm.).
- Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakończenia projektu.
- projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie z zastrzeżeniem terminu
ponoszenia wydatków związanych z pokryciem kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika
patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Kryteria merytoryczne

Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów z zakresu uzyskania ochrony własności
przemysłowej (ocena 0-1) :


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



przedmiot postępowania nie powstał na etapie badań podstawowych.



wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i
celów projektu oraz celów Działania.



informacje zawarte we wniosku potwierdzają zdolność Wnioskodawcy do sfinansowania
projektu.



wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają założone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,


projekt dotyczy uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej, z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia 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 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.

