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Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach IV osi
priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG

W ramach Pilotażu dofinansowanie będzie udzielane na projekty
inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej
Wnioskodawcy wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego
do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie

techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej)
uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu
wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania.

Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Podstawy udzielania wsparcia
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008);
Rozporządzenie MRR z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie
udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
oraz dokumenty dostępne na stronie
http://www.parp.gov.pl/index/index/1977
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Zasady udzielania wsparcia
Pilotażowy system oceny projektów obejmuje:
 ocenę merytoryczną obligatoryjną i fakultatywną;
 nowy etap oceny merytorycznej – panel ekspertów;
 ostateczny wynik oceny jest wypadkową oceny merytorycznej
fakultatywnej i panelu ekspertów.
Brak oceny formalnej wniosków.
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Zasady udzielania wsparcia
Całkowita wartość
projektu

max. 50 mln EUR

Wartość wydatków
kwalifikowanych

min. 4 mln zł

Intensywność
dofinansowania

wg mapy pomocy regionalnej
oraz nieprzekraczająca 50%
wydatków kwalifikowanych

Wartość
dofinansowania

max. 20 mln zł
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Zasady udzielania wsparcia

Alokacja finansowa na działanie ogółem:

147 454 921 EUR
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie:

616 184 623 PLN

Zasady udzielania wsparcia
O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę, a w przypadku
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku może być udzielone:
•
•
•

mikroprzedsiębiorcy,
małemu lub
średniemu przedsiębiorcy;

Wsparcie nie będzie udzielone, jeżeli inwestycja zostanie rozpoczęta przed złożeniem
wniosku o udzielenie wsparcia.

Zasady udzielania wsparcia
 Wykluczone podmioty określa m.in. ustawa o PARP

Pomoc finansowa nie może być:
1) udzielona mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu
kryteria zagrożonego przedsiębiorcy,
2)

udzielona przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca,
spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w
okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej

3) udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz
wspólnym rynkiem.
,

Zgodnie z § 1 ust. 3 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 2012r. poz. 438);

Zasady udzielania wsparcia


Wykluczone działalności (1)
Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:
1) produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych;
2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich
wygranych;
6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów.
Zgodnie z § 1 ust. 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 2012r. poz. 438);

Zasady udzielania wsparcia


Wykluczone działalności (2)
Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

1) w sektorach rybołówstwa i akwakultury
2) związanej z produkcją podstawową produktów rolnych;
3) związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych,

4) w sektorze węglowym w rozumieniu
5) w sektorze hutnictwa żelaza i stali, w przypadku pomocy regionalnej;
6) w sektorze budownictwa okrętowego, w przypadku pomocy regionalnej;
7) w sektorze włókien syntetycznych, w przypadku pomocy regionalnej.
Zgodnie z § 6 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 2012r. poz. 438);
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Zasady udzielania wsparcia
Przedsiębiorca, aby uzyskać wsparcie powinien łącznie spełniać poniższe
warunki (cz. 1):
Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku może być udzielone przedsiębiorcy,
który spełni następujące warunki:
1) przedstawi:
a) dokument patentowy wraz z aktualnym wyciągiem z rejestru patentowego
potwierdzającym stan prawny patentu lub patentu europejskiego albo równoważny
dokument w przypadku patentu, na który udzielono ochrony w procedurze zagranicznej,
lub
b) dowód dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopię sprawozdania o stanie
techniki sporządzonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. –
Prawo własności przemysłowej albo równoważny dokument w przypadku zagranicznej
procedury uzyskania patentu uprawdopodabniający spełnienie kryteriów nowości,
poziomu wynalazczego i przydatności do przemysłowego stosowania, o których mowa
odpowiednio w art. 25–27 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej;.
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Zasady udzielania wsparcia
Przedsiębiorca, aby uzyskać wsparcie powinien łącznie spełniać poniższe
warunki (cz. 2):
2) przedstawi dowód prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku;
3) zobowiąże się do dokonania inwestycji bezpośrednio związanej i niezbędnej do
pierwszego wdrożenia w swojej działalności gospodarczej wynalazku, który został
zgłoszony w celu uzyskania patentu lub na który uzyskano patent;
4) zobowiąże się do:
a) utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej
wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3
lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
b) zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co
najmniej 30% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte
ze środków własnych przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego
pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych .
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Koszty kwalifikowane

w ramach Działania 1.4 PO IG
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Katalog wydatków kwalifikowanych 1/4
1) pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania
wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli,
3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych
niż określone w pkt 1 i 2,
4) pokrycie ceny nabycia robót i materiałów budowlanych,
5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie
patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie warunki określone w
rozporządzeniu MRR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej
w ramach PO IG,
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Katalog wydatków kwalifikowanych 2/4
6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, poniesione
przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu,
7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w
pkt 6, lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez
korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych innych
niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych,
8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów,
budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji
projektu, pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta
na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia
realizacji projektu.
Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 1–8, nie może przekroczyć
wielkości określonych w § 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia
mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402) oraz nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się
do objęcia wsparciem.
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Katalog wydatków kwalifikowanych 3/4

9) Pokrycie ceny zakupu usług doradczych związanych z inwestycją, przy
czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej
działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi
wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy, do wysokości 10% wydatków, o
których mowa w pkt 1-8.
Intensywność wsparcia odnośnie wydatków z pkt 9 nie może przekroczyć 50%
tych wydatków oraz dofinansowanie nie może przekroczyć 1 mln zł, w
ramach łącznego maksimum 20 mln zł.
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Katalog wydatków kwalifikowanych 4/4
10) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji
niezbędnej do złożenia wniosku,

11) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia,
12) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez
mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę odrębnego
rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym,
przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.
Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków może wynosić do 100%.
Dofinansowanie to stanowi pomoc de minimis
Na podstawie 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 dnia 20 kwietnia 2012 r., poz. 438).

Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Nabór wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego
zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na
stronie www.parp.gov.pl, w terminie:
od 27 sierpnia do 14 września 2012r. do godziny 16.30
a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych
w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu
Przeprowadzenia Konkursu.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w siedzibie
PARP od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30 – 16.30.
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Składanie wniosku o dofinansowanie
•

Wnioskodawca wypełnia Wniosek o dofinansowanie i Biznes plan (stanowiący
załącznik do Wniosku o dofinansowanie) w Generatorze Wniosków
(zamieszczony na stronie www.parp.gov.pl w dziale
Dofinansowanie/POIG/Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku)

•

Wniosek o dofinansowanie i Biznes plan uważa się za wypełniony z chwilą
zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.
Za Wniosek o dofinansowanie i Biznes plan uważa się wyłącznie wniosek
wypełniony w Generatorze Wniosków – wszelkie inne formy
elektronicznej lub materialnej (papierowej) wizualizacji treści wniosku nie
stanowią Wniosku o dofinansowanie i Biznes planu.

•

Po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek” w Generatorze Wniosków
Wnioskodawca zostanie powiadomiony o numerze wniosku. Żadne zmiany we
wniosku nie będą mogły być już wprowadzone.
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Składanie wniosku o dofinansowanie

Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek na dwa sposoby:
1. Złożenie podpisanego pozytywnie zwalidowanego formularza wniosku i Biznes
planu oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną z
wykorzystaniem
podpisu elektronicznego.
Skorzystanie z tej opcji wymaga posiadania przez osoby, które mają
prawo reprezentować Wnioskodawcę (zgodnie ze sposobem
reprezentacji Wnioskodawcy określonym w dokumencie rejestrowym
albo w drodze udzielonego pełnomocnictwa), elektronicznego,
bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym.
2. Złożenie podpisanego pozytywnie zwalidowanego formularza wniosku i
Biznes planu oraz ich złożenie wraz z pozostałymi załącznikami
w
formie
papierowej (w przypadku braku elektronicznego
bezpiecznego
podpisu z certyfikatem kwalifikowanym).
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Składanie wniosku o dofinansowanie
Formalne potwierdzenie złożenia dokumentacji aplikacyjnej musi nastąpić w
ciągu 3 dni roboczych po dniu zablokowania wniosku, poprzez dostarczenie
wersji papierowej dokumentacji aplikacyjnej do PARP (decyduje data nadania
przesyłki/stempla pocztowego).
Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie listem poleconym, pocztą
kurierską lub dostarczyć osobiście do PARP.
Koperta zawierająca Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinna:
• być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o dofinansowanie
projektu w ramach Pilotażu” Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku;
• zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres,
• być zaadresowana do PARP.
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Załączniki do wniosku o dofinansowanie
•

Część E Biznes planu - Tabele finansowe,

•

Kopia dokumentu patentowego wraz z aktualnym wyciągiem z rejestru patentowego, lub

•

Kopia dowodu dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopia sprawozdania o stanie
techniki,

•

Tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku,

•

Dokument potwierdzający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku (kopia umowy zakupu
lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie praw do wynalazku),

•

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku,

•

Oświadczenie dotyczące powstania wynalazku w wyniku działalności B+R prowadzonej na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy),

•

Kopia promesy kredytowej/leasingowej bądź kopia umowy kredytowej (jeśli dotyczy),

•

Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT - obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy
Wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT,

•

Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko.
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Kryteria merytoryczne:
• obligatoryjne,
• fakultatywne,
• Panel ekspertów
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
1. Projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej
wynalazku:
a) objętego ochroną patentową; weryfikacja następuje na podstawie kopii
dokumentu patentowego wraz z aktualnym wyciągiem z rejestru
patentowego potwierdzającym stan prawny patentu
albo

b) zgłoszonego do ochrony patentowej, do którego zostało sporządzone
sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze
międzynarodowej) uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości,
poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania;
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
2. Przed dniem złożenia wniosku wynalazek objęty wdrożeniem nie był
wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy na
terytorium Unii Europejskiej
Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku nie może być udzielone, jeżeli, przed dniem
złożenia wniosku o udzielenie wsparcia:
 produkt będący przedmiotem wynalazku objętego wdrożeniem był wytwarzany lub
używany w sposób zarobkowy lub zawodowy;
 sposób będący przedmiotem wynalazku objętego wdrożeniem był stosowany lub
produkt otrzymany takim sposobem był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy
lub zawodowy;
na terytorium Unii Europejskiej, chyba że wytwarzanie, używanie produktu lub stosowanie
sposobu będącego przedmiotem wynalazku stanowiło część prac rozwojowych, w których
wynikach zawarty jest ten wynalazek.
Kryterium to jest komplementarne z kryterium fakultatywnym Poziom innowacyjności rezultatu projektu
wdrażanego w oparciu o wynalazek.
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
3. Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do korzystania
z wynalazku

Kryterium ma na celu sprawdzenie, czy projekt kwalifikuje się do uzyskania
wsparcia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
Zgodnie z § 14 ust. 3 ”Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku może być
udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy,
który (…) przedstawi dowód prawa do wyłącznego korzystania
z wynalazku”.
Dysponowanie licencją niewyłączną nie pozwala na spełnienie tego kryterium.
Wnioskodawca powinien więc być jedynym podmiotem mogącym
wykorzystywać wynalazek.
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
4. Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne
i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej
jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych
dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu
produkcyjnego istniejącej jednostki

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy realizacji inwestycji tj. czy obejmuje
nakłady na środki trwałe lub aktywa niematerialne i prawne związane
z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją
produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów
lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki.
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
5. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG

Sprawdzenie poprzez PKD czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana
w ramach pilotażu.
Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych;
produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach
o niskich wygranych;
produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów.
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
6. 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.) cz. 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, karno-skarbowe
albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2) przedsiębiorcy niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów
zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
6. 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.) cz. 2
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;
d) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania
z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
7. Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na rezultat projektu
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykaże, że istnieje
takie zapotrzebowanie na produkt/usługę, będącą rezultatem projektu, które
świadczy o opłacalności projektu.
Wnioskodawca powinien określić kim będzie ostateczny odbiorca, oszacować

wielkość popytu i uzasadnić źródła tych informacji (np. badania rynku, dane
statystyczne, deklaracje potencjalnych odbiorców itp.).
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
8. Wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia do działalności
gospodarczej wynalazku objętego lub zgłoszonego do ochrony
patentowej
W kryterium ocenie podlega to, czy posiadane przez przedsiębiorcę zasoby umożliwią
wdrożenie wynalazku w zakładanym przez Wnioskodawcę harmonogramie.
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykaże, że dysponuje
odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji prac wdrożeniowych.
Jeżeli ze specyfiki projektu wynika, że dodatkowe zasoby techniczne (np. dodatkowa
powierzchnia) są niezbędne do realizacji prac wdrożeniowych Wnioskodawca
powinien je opisać w Biznes planie.
W kryterium bierze się również pod uwagę czy przedsiębiorca posiada bądź ma szanse na
uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji. Wnioskodawca
powinien opisać na jakim etapie jest procedura uzyskania takich dokumentów i kiedy
ewentualnie takie zezwolenia będą mogły być wydane.
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
9. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu

Wnioskodawca musi wykazać, iż posiada/zapewnia środki na sfinansowanie
całości projektu z uwzględnieniem takich źródeł finansowania jak: kredyt
inwestycyjny, leasing, kredyt w rachunku bieżącym, pożyczka itp.
W przypadku projektów współfinansowanych kredytem bankowym lub
leasingiem dołączenie prawidłowo sporządzonej promesy/umowy
kredytowej lub promesy leasingowej na finansowanie przez instytucję
finansującą minimum 30% kosztów kwalifikowanych projektu (zgodnie z
obowiązującym formatem) jest podstawą do uznania, iż kryterium to jest
spełnione.
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
10. Wydatki są kwalifikowane w ramach Wsparcia na pierwsze wdrożenie
wynalazku, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu
i celów projektu oraz celów pilotażu
Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia
wsparciem muszą być kwalifikowane, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów
określonych dla Pilotażu.
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowanych.
W przypadku stwierdzenia, że dany wydatek nie może zostać uznany za
kwalifikowany na danym etapie oceniający ma prawo do usuwania (i przenoszenia do
wydatków niekwalifikowanych) wydatków do wysokości 25% łącznych kosztów
kwalifikowanych projektu. W takim przypadku oceniający stwierdza, że kryterium
zostało spełnione i jednocześnie rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania
z podaniem kosztu rekomendowanego do wyłączenia.
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Kryteria merytoryczne obligatoryjne
11. Wskaźniki produktu i rezultatu są:
 obiektywnie weryfikowalne,
 odzwierciedlają założone cele projektu,
 adekwatne dla danego rodzaju projektu.
Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, 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 być realne i adekwatne do założeń projektu.
W szczególności we wskaźnikach należy uwzględnić funkcjonalności użytkowe
oraz istotne cechy produktu/usługi będącej rezultatem projektu, które podlegają
ocenie w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych.

Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Kryteria merytoryczne fakultatywne
1. Poziom innowacyjności rezultatu projektu wdrażanego w oparciu
o wynalazek (0-50 pkt)


w przypadku, gdy rezultat projektu jest produktem /usługą całkowicie nowym i nie posiada
odpowiednika na rynku uzyskuje maksymalną liczbę punktów w tym kryterium. Produkt, który
posiada jedynie dodatkowe nowe funkcjonalności bądź cechy nie jest traktowany jako produkt
nowy ponieważ można go porównać z produktami konkurencyjnymi.



w przypadku gdy rezultat projektu jest produktem/usługą, którą można porównać do innych na
rynku oceniane będą następujące aspekty:
• funkcjonalność użytkowa (za każdą nową funkcjonalność zostanie przyznane 10 punktów w
ramach maksimum 30 punktów dla tego podkryterium).
• istotne cechy (za każdą istotną cechę odróżniającą rezultat projektu od produktów
konkurencyjnych na rynku zostanie przyznane 5 punktów w ramach maksimum 20 punktów dla
podkryterium). Podstawą do przyznania punktów będzie polepszenie wskaźnika o min. 20%.

Premiowana będzie innowacja w skali co najmniej Europy co oznacza, że wykazane cechy/parametry mają być
lepsze o co najmniej 20% w stosunku do najlepszych występujących w innych produktach/usługach będących
odpowiednikami rezultatu projektu na rynku europejskim.

Podstawą przyznania punktów w tym podkryterium będzie szczegółowy opis cechy oraz wykazanie ich we
wskaźnikach rezultatu projektu. Premiowane będą mogły być jedynie cechy mierzalne.
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Kryteria merytoryczne fakultatywne
2. Poziom zapotrzebowania rynkowego na rezultat projektu na rynku

międzynarodowym (mierzony procentowym udziałem przychodów z tytułu wywozu
na JRE oraz eksportu rezultatu projektu w całkowitych przychodach z tytułu jego
sprzedaży w okresie 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu) (0, 4, 7 lub 10 pkt)
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykaże, że istnieje zapotrzebowanie na
produkt/usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym. Wnioskodawca powinien
określić wielkość popytu i uzasadnić źródła tych informacji (badania rynku itp.). Podstawą do
przyznania punktów będzie deklaracja Wnioskodawcy, iż udział przychodów ze sprzedaży poza
teren Polski nowego produktu/technologii/usługi będzie stanowił:
 minimum 10% - 4 pkt
 minimum 20% - 7 pkt
 minimum 30% - 10 pkt
przychodów ze sprzedaży danego produktu/usługi w ogóle. Aby była możliwość przyznania
punktów w tym kryterium poziom eksportu musi być wykazany we wskaźnikach rezultatu
projektu. Poziom ten należy osiągnąć w okresie 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.
Punkty nie będą przyznawane za sprzedaż w sposób pośredni, tzn. w przypadkach gdy Wnioskodawca
produkuje część urządzeń, które są wykorzystywane przez innego przedsiębiorcę do wytwarzania
produktów sprzedawanych poza granice kraju.
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Kryteria merytoryczne fakultatywne

3. Projekt dotyczy technologii priorytetowych wskazanych w dokumencie
FORESIGHT TECHNOLOGICZNY PRZEMYSŁU Insight 2030.
Streszczenie analizy końcowej (0 lub 10 pkt)
Punkty zostaną przyznane projektom, które dotyczą priorytetowych technologii
rozwoju przemysłu polskiego i powiązanych z nimi usług wymienionych
w dokumencie FORESIGHT TECHNOLOGICZNY PRZEMYSŁU Insight
2030. Streszczenie analizy końcowej.
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Kryteria merytoryczne fakultatywne
4. Wynalazek objęty wdrożeniem powstał w wyniku działalności B+R prowadzonej
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (0 lub 12)
W ramach pilotażu premiowanie są projekty, w których wynalazek jest efektem wcześniejszej
działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku wynalazków samodzielnie opracowanych przez Wnioskodawców punkty będą
przyznane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy potwierdzającego, że prace badawcze
prowadzące do stworzenia wynalazku były prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz opisu w Biznes Planie.

W przypadku wynalazków, do których prawa zostały nabyte przez Wnioskodawcę podstawą
przyznania punktów będzie oświadczenie dotyczące powstania wynalazku w wyniku działalności
B+R prowadzonej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Brak oświadczenia w tym zakresie
uniemożliwia stwierdzenie że kryterium jest spełnione i przyznanie punktów.
W przypadku wynalazków, przy tworzeniu których prace badawcze były prowadzone w części na
terenie Polski, a w części w innych krajach podstawą przyznania punktów będzie fakt
zrealizowania na terenie Polski największej wartościowo lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie
największej wartościowo części, najistotniejszej części prac badawczych prowadzących do
opracowania wynalazku.
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Kryteria merytoryczne fakultatywne
5. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 17
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, w szczególności wnioskodawca
realizuje projekt zgodnie z zasadami 4R cz. 1 (0, 1, 2, 3, 4 lub 5 pkt)






Premiowane będą projekty w których realizowana jest zasada 4R
reduce dotyczy redukcji ilość opakowań i odpadów,
reuse oznacza użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości
wielokrotnego użycia produktów,
recycle oznacza możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się
użyć ponownie,
repair oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną
naprawę.

Punkty będą przyznawane jeżeli przedsiębiorca wykaże stosowanie zasady 4R w produkcji lub cyklu
życia nowego produktu/usługi przy czym za realizację poszczególnych elementów zasady 4R
(reduce, reuse, recycle, repair) projekt otrzyma 1 pkt. W sumie za realizację zasady 4R projekt
może otrzymać maksymalnie 4 pkt.
Dodatkowo za realizację innych aspektów środowiskowych w ramach projektu (nie objętych zasadą
4R) projekt może otrzymać 1 pkt.
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Kryteria merytoryczne fakultatywne
5. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną
w art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (…) cz. 2
Warunkiem przyznania punktów w tym kryterium jest odzwierciedlenie poszczególnych
aspektów środowiskowych projektu we wskaźnikach rezultatu określonych we
wniosku o dofinansowanie i szczegółowe uzasadnienie każdego wskaźnika w Biznes
planie. W przypadku aspektów nieobjętych zasadą 4R warunkiem przyznania punktu
jest wykazanie poprawy odpowiednich wskaźników co najmniej w 10%
w porównaniu do wartości bazowych.
Wnioskodawca musi dysponować dokumentacją potwierdzającą prawidłowość określenia
podanej wartości bazowej – dokumentacja ta może podlegać kontroli w okresie
realizacji projektu. Odpowiednie informacje dotyczące sposobu kalkulacji wskaźnika
i dokumentów źródłowych należy również umieścić w Biznes planie.
W przypadku Wnioskodawców dopiero rozpoczynających swoją działalność (gdzie brak
jest możliwości określenia wartości bazowej do dotychczasowej działalności
przedsiębiorstwa), za wartości bazowe można przyjąć wartości wskaźników
charakterystyczne dla technologii wykorzystywanych w branży w kraju czy innych
krajach UE.
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Kryteria merytoryczne fakultatywne
6. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną
w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 cz. 1 (0 lub 3 pkt)
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”.
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.
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Kryteria merytoryczne fakultatywne
6. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną
w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 cz. 2
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.
W przypadku ubiegania się o punkty w tym kryterium, przedsiębiorca ma obowiązek
opisania barier w dostępie do stanowisk istniejących w jego firmie oraz powinien podać
jakie działania zostaną podjęte w ramach projektu w celu ich eliminacji. Prawidłowy opis
wpływu projektu odnośnie wyrównania szans kobiet i mężczyzn powinien zawierać
kwestię oddziaływania zarówno na rynku pracy, jak i w życiu społecznym (dostęp do
zatrudnienia, kształcenie zawodowe, awans, warunki zatrudnienia).
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Kryteria merytoryczne fakultatywne
7. Projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku
objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej,
na terytorium geograficznie szerszym niż terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (0 lub 10 pkt)
W ramach programu premiowane są projekty, w ramach których ochrona
wynalazku dotyczy terytorium geograficznie szerszego niż terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
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Panel ekspertów cz. 1 (od 0 do 100 pkt)
Panel ekspertów ma na celu porównanie wszystkich projektów ocenionych
pozytywnie w ocenie merytorycznej i wyłonienie najlepszych i najbardziej
wartościowych dla polskiej gospodarki (eksperci oceniają i rankingują
wszystkie projekty ocenione pozytywnie merytorycznie i przekazane do
oceny przez Panel Ekspertów).
W ramach paneli przedsiębiorcy będą mieć możliwość zaprezentowania swoich
projektów. Projekt może otrzymać maksymalnie 20 pkt w każdym aspekcie
(łącznie maksymalnie 100 pkt). Liczba uzyskanych w ten sposób punktów
w zestawieniu z liczbą punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej
fakultatywnej (w stosunku 50/50) utworzy ostateczną ocenę projektu.
Na podstawie prezentacji projektów przez wnioskodawców panel ekspertów
uszereguje poszczególne projekty w kolejności od najbardziej wartego
wsparcia, po najmniej warty wsparcia.
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Panel ekspertów cz. 2
Panel rankinguje projekty w oparciu o ocenę
następujących aspektów:
 innowacyjność produktu;
 opłacalność projektu;
 użyteczność społeczna produktu;
 szanse wdrożenia produktu (popyt, strategia marketingowa

i reklamowa);
 konkurencyjność produktu.
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Koncepcja Marki Polskiej Gospodarki, opracowanej na potrzeby promocji
gospodarczej Polski, opiera się na idei przewodniej Polska Power!
Kombinacja różnego rodzaju talentu Polaków, w różnych sektorach
gospodarki, w Polsce i za granicą, tworzy pozytywny i trwały wizerunek
Polski jako kraju, w którym, i z którym warto współpracować i realizować
działania biznesowe.
Nowe logo polskiej gospodarki wykorzystuje barwy narodowe - biel
i czerwień. Opracowany znak graficzny odwołuje się do sieci
uzupełniających się ludzi, która układa się w literę P. Uzupełniony jest o
napis Polska, dla którego dobrano specjalnie zaprojektowaną, łagodną
czcionkę. Logo stwarza ogromne możliwości dalszej interpretacji
graficznej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Dziękujemy za uwagę
Nina Perret, Katarzyna Popławska
Departament Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Na pytania Wnioskodawców dotyczące aplikowania o środki w ramach tego
działania odpowiada INFORMATORIUM PARP pod numerami telefonów:

Infolinia: 0 801 33 22 02,
oraz (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93.
e-mail: info@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

