DZIAŁANIE 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną
KRYTERIA FORMALNE
LP.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Ocena
(0-1)

Wymogi formalne - wniosek:
1.
2.

3.

Złożenie
wniosku
we
właściwej instytucji
Złożenie wniosku w ramach
właściwego
działania/poddziałania

Wniosek złożono do instytucji wskazanej w ogłoszeniu konkursu (w
sposób opisany e Regulaminie przeprowadzania konkursu)

Złożenie
wniosku
w
terminie wskazanym przez
instytucję odpowiedzialną
za nabór projektów

Wniosek o dofinansowanie został złożony nie wcześniej niż w dniu
rozpoczęcia naboru wniosków oraz nie później niż w terminie
zakończenia naboru wniosków zgodnie z informacją umieszczoną na
stronach internetowych właściwych instytucji (w szczególności na
właściwej stronie Instytucji Wdrażającej).

Wniosek złożono na formularzu właściwego Działania PO IG.
Formularz jest aktualny dla danej rundy aplikacyjnej

Wniosek spełnia następujące wymagania:
- został złożony w wymaganej formie i liczbie egzemplarzy, zgodnie
z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku właściwej dla danego

konkursu w ramach Poddziałania;
- zawiera wszystkie strony i wymagane załączniki, zgodnie z
zapisami Instrukcji wypełniania wniosku właściwej dla danego
konkursu w ramach Poddziałania.

W przypadku Poddziałania 5.4.1 sprawdza się, czy złożenie
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami nastąpiło w
wyniku realizacji następujących kroków:
4.

Kompletność dokumentacji
Krok 1) Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w Generatorze
wymaganej
na
etapie
Wniosków właściwym dla danego konkursu w ramach
aplikowania

Poddziałania 5.4.1.;
Krok 2) Rejestracja wniosku o dofinansowanie w Generatorze
Wniosków właściwym dla danego konkursu w ramach
Poddziałania 5.4.1.;
Krok 3) Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o
dofinansowanie wraz ze złożeniem wymaganych załączników
do wniosku w sposób opisany w Regulaminie przeprowadzania
konkursu właściwym dla danego konkursu w ramach
Poddziałania 5.4.1.
Pominięcie kroków 1 i 2 oznacza, że wniosek o dofinansowanie
nie został złożony.

5.

Wniosek
wraz
z Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z
załącznikami
został wymogami formalnymi zawartymi w Instrukcji wypełnienia wniosku
przygotowany zgodnie z o dofinansowanie właściwej dla danego konkursu.
właściwą instrukcją
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Kryterium nie dotyczy analizy merytorycznej części opisowych
wniosku.
Wszystkie wymagane pola wniosku o dofinansowanie zostały
wypełnione. W poszczególnych polach wniosku o dofinansowanie
uwzględnione zostały wszystkie wymagane elementy w sposób
określony w Instrukcji wypełniania wniosku właściwej dla danego

konkursu.
W szczególności w ramach kryterium ocenie podlega m. in. to czy
wartości podane w korespondujących rubrykach są zgodne, w tym:
-kwoty wydatków podane w różnych częściach punktu 16, 17 i 18
wniosku są zgodne,
- kwota wnioskowanego dofinansowania wynika z danych
liczbowych podanych w odpowiednich rubrykach wniosku,
- dokonano prawidłowego podziału wydatków ze względu na rodzaj
pomocy i zastosowano prawidłowe wartości intensywności wsparcia
właściwe dla danego wnioskodawcy, projektu oraz rodzaju wydatku.
Wymogi formalne - wnioskodawca:
1.

Wskazany we wniosku o dofinansowanie status/typ wnioskodawcy
Kwalifikowalność
umożliwia uzyskanie dofinansowania w ramach Działania.
wnioskodawcy w ramach
działania

2.

Wnioskodawca
prowadzi
działalność (jeśli dotyczy) i
ma siedzibę, a w przypadku
osoby fizycznej – miejsce
zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

3.

Wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu z ubiegania się
o
dofinansowanie
na
podstawie art. 207 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych

Wskazana we wniosku siedziba / miejsce zamieszkania
wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kryterium nie jest spełnione w przypadku złożenia wniosku w
okresie zawieszenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.
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.
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Wykluczenie 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.
Wymogi formalne - projekt:
Projekt jest realizowany na
terytorium Rzeczypospolitej Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na
1.
Polskiej
(nie
dotyczy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
projektów MSP)
Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedstawiony w
harmonogramie realizacji projektu jest zgodny z terminem
określonym w rozporządzeniu 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) .

2.

Sprawdzane jest, czy podana przez Wnioskodawcę data rozpoczęcia
Realizacja przedsięwzięcia
realizacji projektu nie jest wcześniejsza niż dzień następny po dniu
mieści się w ramach
złożenia wniosku o dofinansowanie z zastrzeżeniem terminu
czasowych działania PO IG
ponoszenia wydatków związanych z pokryciem kosztów uzyskania
wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej
przedsiębiorcy.
Sprawdzane jest także, czy harmonogram realizacji projektu nie
wykracza poza końcową datę realizacji Programu tj. poza dzień 31
grudnia 2015 r.
Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia
zgodnie z:
- linią demarkacyjną ustaloną dla Działania (jeśli dotyczy),
- przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (jeśli dotyczy),
- przy zachowaniu odpowiednich dla działania pułapów określonych
w rozporządzeniu 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) .

3.

Wnioskowana
kwota
wsparcia jest zgodna z
zasadami
finansowania
projektów obowiązujących
dla działania

4.

Sprawdzeniu podlega między innymi zastosowanie odpowiednich
intensywności i limitów kwotowych wsparcia dla poszczególnych
rodzajów wydatków kwalifikowanych.
Projekt jest zgodny z Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z politykami
politykami horyzontalnymi horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady
wymienionymi w art. 16 i (WE) nr 1083/2006.
17 Rozporządzenia Rady
(WE)
nr
1083/2006 Szczegółowy opis dotyczący polityk horyzontalnych wymienionych
(zgodnie
z
deklaracją w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 znajduje się
wnioskodawcy)
w Części Ogólnej Przewodnika.
Przedmiot projektu nie Badanie poprzez PKD/EKD, czy działalność, której dotyczy projekt
dotyczy
rodzajów może być wspierana w ramach działania.
działalności wykluczonych z Działalności wykluczone ze wsparcia zostały określone w
możliwości
uzyskania rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia

5.
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wsparcia w ramach danego 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
działania PO IG (jeśli Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
dotyczy)
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2012
r., poz. 438) . Wykluczenia ze wsparcia należy analizować z
uwzględnieniem rodzajów pomocy publicznej właściwej dla danego
projektu
oraz
przewidywanych
rodzajów
wydatków
kwalifikowanych. Inne wykluczenia obowiązują dla pomocy
publicznej, a inne dla pomocy de minimis.

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
LP.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

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.)

Zgodnie z podpisaną deklaracją we wniosku, 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.).

1.

Ocena
0-1

Zgodnie z zapisami ww. ustawy PARP nie może udzielić wsparcia:
1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych
zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
2) podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba
będąca członkiem jego organów zarządzających bądź
wspólnikiem spółki osobowej 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) naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją – przez
okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy;.

4) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz
korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia
finansowego środkami publicznymi.

2.

3.

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

Wnioskodawca deklaruje zapewnienie trwałości rezultatów projektu
w wymaganym okresie (liczonym od daty zakończenia realizacji
projektu) poprzez podpisanie deklaracji stanowiącej ostatnią część
wniosku o dofinansowanie projektu.
Deklarując zapewnienie trwałości rezultatów projektu wnioskodawca
zobowiązuje się przez okres minimum odpowiednio - 5 lat lub 3 lat
(dotyczy MSP) od zakończenia projektu do nie dokonywania
zasadniczych modyfikacji projektu w szczególności do nie zbywania
w tym okresie praw nabytych w związku z realizacją projektu.

Badane jest, czy projekt wywołuje tzw. „efekt zachęty”. Zgodnie z
Projekt zostanie rozpoczęty
zapisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia
po dniu złożenia wniosku o
2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
dofinansowanie (dotyczy
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie
projektów
MSP),
z
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zastrzeżeniem
terminu
ponoszenia
wydatków
związanych z pokryciem
kosztów
uzyskania
wstępnego
orzeczenia
rzecznika patentowego o
zdolności
patentowej
wynalazku lub zdolności
ochronnej
wzoru
użytkowego
(dotyczy
Poddziałania 5.4.1).

w sprawie wyłączeń blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 9.08.2008,
str.3) uznaje się, że pomoc przyznana MSP wywołuje „efekt zachęty”,
jeśli wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy przed
rozpoczęciem prac nad projektem.
Sprawdza się, czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (podana przez
wnioskodawcę data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być
wcześniejsza niż dzień następny po dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie).
Wyjątkiem są wydatki kwalifikowane w ramach Poddziałania 5.4.1
związane z pokryciem kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia

rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub
zdolności ochronnej wzoru użytkowego, w przypadku których
dopuszcza się możliwość poniesienia przed dniem złożenia
wniosku o udzielenie wsparcia.
KRYTERIA MERYTORYCZNE DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU – PODDZIAŁANIE
5.4.2 POPULARYZACJA WIEDZY W ZAKRESIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE
Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

1.

wnioskodawca
świadczy
usługi
związane
z
popularyzacją wiedzy w
zakresie metod, możliwości
oraz korzyści wynikających
z
ochrony
własności
intelektualnej
w
przedsiębiorstwach
i
posiada przynajmniej 2letnie doświadczenie w
świadczeniu tych usług

Sprawdzenie doświadczenia wnioskodawcy w świadczeniu usług
związanych z popularyzacją wiedzy w zakresie metod, możliwości
oraz korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w
przedsiębiorstwach na podstawie opisu we wniosku o dofinansowanie.
Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 10.

2.

potencjał
finansowy,
organizacyjny
instytucji,
posiadane
zaplecze
lokalowo-techniczne
jest
odpowiednie do zakresu i
skali projektu

3.

osoby zaangażowane w
realizację
projektu
posiadają kwalifikacje i
doświadczenie związane z

Ocena
(0-1)

Należy sprawdzić informacje dotyczące następujących zakresów
tematycznych:
- oświadczenie o posiadaniu środków finansowych, które pozwolą
na realizację projektu
- pomieszczenia niezbędne do realizacji projektu: powierzchnia
biurowa, liczba i powierzchnia pomieszczeń, inne zasoby
lokalowe,
- posiadane środki trwałe, które zostaną wykorzystane do realizacji
projektu (należy podać ilość i rodzaj środków): zestawy
komputerowe, łącze internetowe, konto poczty e-mail (komercyjne
/ nie komercyjne), linie telefoniczne, kserokopiarki, faksy, inne
zasoby techniczne właściwe dla charakteru realizowanych działań;
- inne zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu i
uzależnione od jego specyfiki.
Dokonuje się oceny, czy możliwości infrastrukturalne i potencjał
organizacyjny dają realne możliwości na realizację projektu.
Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 12.
Na podstawie opisu kwalifikacji i doświadczenia pracowników lub
współpracowników wnioskodawcy ustala się, czy istnieje realna
możliwość przeprowadzenia przez wnioskodawcę kampanii
upowszechniającej wiedzę na temat korzyści wynikających z ochrony
własności intelektualnej w przedsiębiorstwach.

5

4.

5.

6.

7.

8.

9.

popularyzacją wiedzy w Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 11.
zakresie metod, możliwości
oraz korzyści wynikających
z
ochrony
własności
intelektualnej
w
przedsiębiorstwach
Na podstawie opisu projektu, postawionych w nim celów i
projekt jest zgodny z
określonych wskaźników ocenia się, czy dany projekt wpisuje się w
celami i zakresem działania
cele i założenia Działania.
5.4 PO IG
Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 15.
Na podstawie opisu we wniosku dotyczącego grupy docelowej
sprawdza się:
- uzasadnienie wyboru grup docelowych
projekt
szczegółowo
- jakie jest znaczenie przedsięwzięcia dla potrzeb wybranych grup
określa grupę docelową
docelowych (w jaki sposób przedsięwzięcie wpłynie na poprawę
odbiorców
sytuacji grup docelowych – np. podniesienie świadomości w
(przedsiębiorców)
zakresie możliwości objęcia produktów ochroną własności
intelektualnej ).
Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 15.
Sprawdza się, czy została określona w sposób logiczny i przejrzysty
metodologia realizacji projektu. Opis realizacji projektu powinien
zawierać następujące elementy:
zaproponowany
sposób 1. proponowane metody, narzędzia i zasoby ludzkie przewidziane do
realizacji projektu (metody,
realizacji projektu,
narzędzia,
struktura 2. sposób koordynacji i zarządzania projektem,
zarządzania, zaangażowane 3. zakres działań promocyjnych – należy mieć na uwadze fakt, iż
zasoby
ludzkie)
jest działania informacyjno-promocyjne rozpowszechniające informacje
adekwatny do jego zakresu na temat zakresu i źródeł finansowania projektu są obligatoryjne,
i skali
Opis sposobu realizacji projektu powinien dowodzić adekwatności
metod, narzędzi i zasobów ludzkich oraz pozostałych działań do
zakresu i skali projektu.
Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 17.
Sprawdza się, czy tabela szczegółowego harmonogramu realizacji
projektu jest wypełniona z uwzględnieniem podziału okresu realizacji
projektu na etapy. Długość etapu jest dowolna. Dla przejrzystości
działań realizowanych w poszczególnych etapach, czas trwania
harmonogram
realizacji
etapów nie może się pokrywać. Zadania w etapach powinny
projektu jest racjonalny i
wskazywać na sposób realizacji projektu i zawierać wyszczególnienie
szczegółowo zaplanowany
działań merytorycznych prowadzonych w ramach realizacji projektu.
Ich kolejność i tematyka powinny odzwierciedlać w logiczny sposób
proces wdrażania zadań i osiągania postawionych celów.
Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 20.
Projekty realizowane w ramach działania powinny mieć zasięg
projekt
ma
zasięg ponadregionalny ze względu na specyfikę wdrażania POIG. Na
ponadregionalny
podstawie opisu realizacji projektu bada się zasięg projektu.
Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 21.
Jest badane, czy rezultaty projektu są ściśle powiązane ze
skwantyfikowanymi wskaźnikami realizacji celów projektu. Zarówno
cele, jak i rezultaty projektu powinny być określone w sposób jasny i
mierzalny. W opisie celów powinna być zawarta informacja co jest
ogólnym celem projektu i w jaki sposób projekt przyczynia się do
założone rezultaty są spójne realizacji celu działania/priorytetu /Programu. Weryfikuje się
z celem projektu
informację na temat sposobu liczenia wskaźników oraz źródeł danych
do ich prezentacji. Informacja ta jest podstawą do oceny
prezentowanych wskaźników, zatem musi być precyzyjna i
szczegółowa. Przy określaniu rezultatów należy wskazać również cele
jakościowe, których nie da się zmierzyć ani zapisać w postaci
skwantyfikowanych (policzalnych) wskaźników.
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10.

11.

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

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

Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 15 i 22.
Dokonuje się sprawdzenia, jakiego typu wydatki planowane są w
związku z realizacją poszczególnych etapów projektu. Jest
weryfikowane wyodrębnienie kategorii planowanych wydatków oraz
ich szacunkowa wartość, wraz z wyszczególnieniem wartości
wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem. 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 Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013. 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) w etapie harmonogramu
musi znaleźć odzwierciedlenie w odpowiadających jej kategoriach
wydatków.
Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 20 i 25.
Dokonuje się analizy spójności między celami projektu opisanymi we
wniosku o dofinansowanie a wskaźnikami realizacji celów. 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 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.
Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie
oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu
lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat
informuje o zmianach, jakie nastąpiły 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.
Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych
wnioskodawcy można było obiektywnie określić ich poziom
wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom
docelowy. Wnioskodawca podając wskaźniki musi podać, na
podstawie jakich danych je skonstruował, wg jakiej formuły i przy
jakich założeniach. Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę
projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników muszą
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być realne i adekwatne do założeń projektu.
Oceny kryterium dokonuje się na podstawie pkt 22.

KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE
/Aby projekt mógł zostać rekomendowany do wsparcia musi spełnić 1 kryterium fakultatywne/
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Ocena
0-1

Na podstawie opisu we wniosku bada się, czy wnioskodawca realizuje
projekt jest powiązany i projekt jako pojedyncze zagadnienie w ramach swojej działalności
komplementarny z innymi czy też istnieje szersza relacja realizowanych działań w kontekście
projektami wnioskodawcy, powiązań z innymi projektami. Należy uwzględnić stopień
zaawansowania współpracy i wypracowywania wspólnych celów.
Na podstawie opisu projektu zostanie sprawdzone, czy wnioskodawca
zamierza sprawdzić efektywność podjętych przez siebie
przedsięwzięć. Pod uwagę będzie wzięte między innymi, czy
w projekcie zaplanowano
przewidziane narzędzia są adekwatne do przedmiotu badania oraz jak
badanie
efektywności
wykorzystane będą wyniki przeprowadzonych badań. Zaleca się, by
podjętych w ramach niego
badanie efektywności nie było przeprowadzone tylko jednorazowo na
przedsięwzięć
koniec realizacji projektu, lecz przeprowadzane sukcesywnie w czasie
jego trwania, tak by umożliwić reakcję na ew. stwierdzone
zagrożenia.
wnioskodawca posiada:
· akredytowany certyfikat
Systemu
Zarządzania
Jakością
zgodny
z wymaganiami normy
ISO 9001 lub
W związku ze stopniem zaawansowania doświadczenia w
· akredytowany certyfikat
świadczeniu usług proinnowacyjnych przez wnioskodawców mogą
Systemu
Zarządzania
oni posiadać wskazane certyfikaty. Posiadanie jednego, dwóch lub
BHP
zgodny
z
wszystkich wskazanych certyfikatów wskazuje na większe
wymaganiami OHSAS
doświadczenie wnioskodawcy, jak i dbałość w utrzymaniu
18001 lub PN-N-18001
konkretnych standardów.
lub
W przypadku posiadania jednego lub więcej określonych certyfikatów
· akredytowany certyfikat
Wnioskodawca uzyskuje 1 punkt.
Systemu
Zarządzania
Środowiskowego
zgodny
z wymaganiami normy
ISO
14001
lub
rozporządzeniem EMAS
Na podstawie opisu projektu będzie sprawdzone, czy działania w
kierunku upowszechniania wiedzy na temat korzyści wynikających z
ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach, planowane w
projekt zasięgiem obejmuje
ramach projektu, będą realizowane na terenie przynajmniej 5
więcej niż 4 województwa
województw. W przypadku, gdy działaniami będzie objęte więcej niż
4 województwa, wnioskodawca spełni jedno z kryteriów
merytorycznych fakultatywnych.
Za posiadanie doświadczenia w zarządzaniu i realizacji projektów o
wnioskodawca
posiada
podobnym zakresie Wnioskodawca uzyskuje punkt za spełnienie
doświadczenie
w
fakultatywnego kryterium merytorycznego. Badaniu podlega opis
zarządzaniu i realizacji
przeprowadzonych projektów o podobnym zakresie przedstawiony
projektów o podobnym
przez wnioskodawcę. Wnioskodawca podaje informacje dotyczące
zakresie (w tym projektów
nazwy programu, działania i krótkiego opisu projektów realizowanych
finansowanych ze środków
samodzielnie przez Wnioskodawcę lub we współpracy z innymi
UE).
instytucjami.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU UZYSKANIA PRAW
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – PODDZIAŁANIE 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności
przemysłowej

KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE
LP.

1.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Ocena
(0-1)

Badane jest, czy projekt jest zgodny z celem i zakresem
merytorycznym Poddziałania 5.4.1 zgodnie z zapisami
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2
kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO
Projekt jest zgodny z celem i IG, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438) oraz Szczegółowego
zakresem działania 5.4 PO IG
opisu priorytetów PO IG, 2007-2013 Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia na lata 2007-2013.
Ocena kryterium dokonywana jest na podstawie III części
wniosku o dofinansowanie „Informacje szczegółowe o
projekcie”.

2.

Projekty składane w ramach Poddziałania 5.4.1 nie mogą
zostać objęte dofinansowaniem, jeżeli przedmiot postępowania
Przedmiot postępowania nie (przedmiot praw własności przemysłowej) powstał w wyniku
powstał
na
etapie badań badań podstawowych.
podstawowych
Ocena kryterium dokonywana jest na podstawie III części
wniosku o dofinansowanie „Informacje szczegółowe o
projekcie”, pkt 22.
Badane jest, czy przedstawione we wniosku wydatki
kwalifikowane zostały określone prawidłowo, tj. mieszczą się
w katalogu wydatków kwalifikowanych dla Poddziałania 5.4.1
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. .w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach PO IG, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz.
438) oraz Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, 2007-2013
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013.

3.

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

Badane jest, czy wydatki określone w punkcie 16, 16a i 16b
wniosku są bezpośrednio związane z projektem, niezbędne do
jego realizacji, odpowiednie do jego zakresu i celu (np. czy
poszczególne wydatki nie zostały w sposób znaczący
przeszacowane) oraz zostały zaplanowane najwcześniej na
dzień po dniu złożenia wniosku (z zastrzeżeniem terminu
ponoszenia wydatków związanych z pokryciem kosztów
uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o
zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej
wzoru użytkowego – ten rodzaj wydatków może zostać
poniesiony także w okresie 24 miesięcy przez dniem złożenia
wniosku do dnia złożenia wniosku).
W przypadku poniesienia przez Wnioskodawcę w okresie
dłuższym niż 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie wydatków związanych z
uzyskaniem wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o
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zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej
wzoru
użytkowego,
koszty
te
stanowią
wydatek
niekwalifikujący się do objęcia wsparciem.
W przypadku projektów uwzględniających wydatki rozliczane
za pomocą kwoty ryczałtu, weryfikacji podlega wskazana we
wniosku metodologia wyznaczenia kwoty ryczałtu. Badane
jest, czy wskazana metodologia jest racjonalna, obiektywna i
weryfikowalna oraz czy w sposób nie budzący wątpliwości
uzasadnia ustaloną wysokość ryczałtu (przedstawiona przez
Wnioskodawcę kalkulacja nie może zawyżać rzeczywistych
kosztów).
Sprawdza się, czy wnioskodawca do dnia złożenia wniosku nie
podjął czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji
projektu takich jak np. dokonanie zgłoszenia do właściwego
organu w celu uzyskania ochrony własności przemysłowej (z
zastrzeżeniem terminu ponoszenia wydatków związanych z
pokryciem kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika
patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności
ochronnej wzoru użytkowego) lub poniesienie jakichkolwiek
wydatków związanych z projektem.
Ponadto badane jest, czy wnioskowana intensywność wsparcia
(w tym wnioskowana kwota wsparcia) została prawidłowo
wyliczona w kontekście sumy wydatków kwalifikowanych
projektu z uwzględnieniem rodzajów pomocy odpowiednich
dla poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych.
Badana jest również prawidłowość wyliczenia wnioskowanej
intensywności wsparcia przy uwzględnieniu ewentualnej
pomocy otrzymanej wcześniej w odniesieniu do tych samych
wydatków związanych z projektem, którego dotyczy wniosek.
Sprawdzeniu polega także zachowanie limitów kwotowych
określonych wydatków kwalifikowanych dotyczących udziału
tych
wydatków
w
całkowitej
kwocie
wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem (w przypadku

wydatków związanych z pokryciem kosztów zakupu
analiz
i
ekspertyz
prawnych,
ekonomicznych,
marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu
zgłoszenia
lub
postępowania
do
wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się je
jedynie do wysokości 30% całkowitych wydatków oraz
do 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem w przypadku wydatków związanych
z zakupem usługi rzecznika patentowego w zakresie
wstępnego orzeczenia o zdolności patentowej wynalazku
lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego).
Dopuszcza się dokonywanie przez Komisję Konkursową
korekty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
W przypadku stwierdzenia, że dany wydatek nie może zostać
uznany za kwalifikujący się do objęcia wsparciem KK ma
prawo
usuwania
(i
przenoszenia
do
wydatków
niekwalifikujących się do objęcia wsparciem) wydatków do
wysokości 10% łącznych wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem. W takim przypadku członek oceniający
stwierdza, że kryterium zostało spełnione i jednocześnie
rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania z podaniem
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kosztu rekomendowanego do wyłączenia.

4.

Dofinansowanie może stanowić jedynie refundację części
poniesionych przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowanych,
Informacje zawarte we wniosku a zatem wnioskodawca zamierzając zrealizować projekt musi
potwierdzają
zdolność posiadać zdolność do sfinansowania całości wydatków
wnioskodawcy do sfinansowania związanych z projektem. Ocena zdolności wnioskodawcy do
sfinansowania projektu jest przeprowadzania w oparciu o
projektu
informacje zawarte w punkcie 17 wniosku pn. „Źródła

finansowania projektu”.
Badana jest prawidłowość zapisów dotyczących wskaźników
produktu i rezultatu mając na uwadze specyfikę działań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz spójność
wskaźników z całym projektem.
W Poddziałaniu 5.4.1 został określony obligatoryjny wskaźnik
rezultatu oraz dwa rodzaje obligatoryjnych wskaźników
produktu (wskazane we wniosku oraz Instrukcji wypełnienia
wniosku):

5.

Obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu jest „dokonane
zgłoszenie”. Natomiast w przypadku wskaźników produktu
określony został wskaźnik obligatoryjny dla wszystkich
projektów - „stworzona dokumentacja” oraz dwa wskaźniki
produktu obligatoryjne dla projektów uwzględniających
wydatki kwalifikowane zawiązane z zakupem analiz i/lub
ekspertyz prawnych/ ekonomicznych/ marketingowych i
technicznych
dotyczące
przedmiotu
zgłoszenia
lub
postępowania i/lub związane z zakupem usługi rzecznika
Wskaźniki produktu i rezultatu patentowego w zakresie wstępnego orzeczenia o zdolności
są:
patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru
· obiektywnie
użytkowego (odpowiednio wskaźniki pn. „Zakupione analizy
weryfikowalne,
i/lub ekspertyzy prawne/ ekonomiczne/ marketingowe i
· odzwierciedlają założone techniczne dotyczące przedmiotu zgłoszenia lub postępowania”
cele projektu,
oraz/lub „Zakupione usługi rzecznika patentowego w zakresie
· adekwatne dla danego wstępnego orzeczenia o zdolności patentowej wynalazku lub
rodzaju projektu
zdolności ochronnej wzoru użytkowego”).
Nie ma konieczności określania przez wnioskodawcę
dodatkowych wskaźników. Wyjątkiem od tej zasady są
projekty rozliczane za pomocą kwoty ryczałtowej składające
się z kilku etapów, w przypadku których obligatoryjne jest
przypisanie każdemu etapowi projektu wskaźnika produktu
odpowiadającego zakresem rzeczowym danemu etapowi.
Ocena kryterium dokonywana jest na podstawie III części
wniosku, w szczególności na podstawie informacji zawartych
w
punkcie
13
wniosku
o
dofinansowanie
pn.
„Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu”.
Ocena obiektywności i weryfikowalności wskaźników
produktu i rezultatu powinna zostać dokonana przede
wszystkim w oparciu o zaproponowaną przez wnioskodawcę
metodologię wyliczenia poszczególnych wskaźników oraz
sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości tych
wskaźników.

6.

Projekt
dotyczy
uzyskania
ochrony
prawa
własności Badane jest, czy działania objęte projektem są zgodne z
przemysłowej, z przeznaczeniem zasadami Poddziałania 5.4.1 w obszarze związanym z
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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, 20072013 (Dz. U. z 2012 r., poz.
438), z wyłączeniem zgłoszeń do
Urzędu Patentowego RP w celu
uzyskania ochrony na terytorium
RP.

uzyskaniem ochrony własności przemysłowej, tj. są zgodne z
zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polska
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w
ramach PO IG, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438) oraz
Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, 2007-2013 Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 i obejmują
wydatki kwalifikowane do dofinansowania zgodnie z ww.
dokumentami.
W szczególności sprawdzeniu podlega, czy wsparcie na
uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w ramach
ocenianego projektu zostanie udzielone z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów:
1) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego
lub
wzoru
przemysłowego
przez
zawodowego
pełnomocnika,
który
zgodnie
z
przepisami
obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do
występowania przed właściwym organem ochrony
własności przemysłowej;
2) zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku,
wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego do
właściwego organu w celu uzyskania ochrony
przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub
międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej
oraz prowadzenia postępowania przed właściwym
krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym
organem ochrony własności przemysłowej albo
prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym
krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony
własności
przemysłowej,
w
przypadku
gdy
międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury
ochrony własności przemysłowej została zakończona
przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia;
3) zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia,
zgłoszeniem lub prowadzeniem postępowania, o których
mowa w pkt 1 i 2, analiz i ekspertyz prawnych,
ekonomicznych,
marketingowych
i
technicznych
dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w
tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej,
perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych
komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie
prawami własności przemysłowej;
4) postępowania w celu obrony prawa, w związku z
wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia,
o którym mowa w pkt 2, lub wniesieniem sprzeciwu po
przyznaniu prawa.
Badane jest również, czy wnioskodawca w sposób prawidłowy
i spójny opisał działania podejmowane w ramach projektu,
dotyczące procedury uzyskania praw własności przemysłowej
(procedura zgłoszeniowa), a także, czy projekt nie dotyczy
zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania
ochrony na terytorium RP.

7.

Projekt nie dotyczy uzyskania Badane jest, czy w ramach projektu jako
ochrony znaków towarowych kwalifikowane
nie
zostały
przedstawione

działania
działania
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zarówno
na
terytorium niekwalifikowane do dofinansowania zgodnie z zapisami
Rzeczypospolitej Polskiej jak i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2
za granicą
kwietnia 2012 r.. w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO
IG, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438) oraz Szczegółowym
opisie priorytetów PO IG, 2007-2013 Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, w szczególności, czy
projekt nie dotyczy uzyskania ochrony znaków towarowych na
terytorium RP i poza jej granicami.
Na podstawie informacji przedstawionych w punkcie 22
wniosku pn. „Etap działalności badawczej, której efektem są
wytwory intelektualne będące przedmiotem praw własności
przemysłowej w projekcie” badane jest, czy wnioskodawca
prawidłowo określił etap działalności badawczej, w wyniku
którego powstał dany przedmiot zgłoszenia.
Wybraną opcję wnioskodawca musi uzasadnić poprzez
opisanie okoliczności, które doprowadziły do powstania
danego przedmiotu praw własności przemysłowej w kontekście
definicji wybranego etapu działalności badawczej.

8.

Przedstawiony opis/uzasadnienie w oparciu o nw. definicje
musi w jednoznaczny sposób wskazywać, że dany przedmiot
Przedmiot zgłoszenia powstał na zgłoszenia powstał odpowiednio na etapie badań
etapie badań przemysłowych lub przemysłowych lub prac rozwojowych (musi jednoznacznie
prac rozwojowych
odwoływać się do obowiązującej definicji wskazanego etapu
działalności badawczej).
Pełne definicje badań podstawowych, przemysłowych oraz
prac rozwojowych znajdują się w art. 30 pkt 24 rozporządzenia 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) (Dz.
U. UE L 214 z 09.08.2008 r.).
Sprawdzeniu podlega również uzasadnienie wyboru
wskazanego etapu działalności badawczej, jako mające wpływ
na wnioskowaną intensywność wsparcia (w tym wnioskowaną
kwotę wsparcia).
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