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KRYTERIA OCENY FORMALNEJ



**KRYTERIA FORMALNE ADMINISTRACYJNE STANDARDOWE**

2. Kwalifikowalność wydatków***

W ramach kryterium dokonywana jest wstępna weryfikacja wydatków zgłoszonych
do dofinansowania przez wnioskodawcę, tj.:
Czy wydatki wskazane we wniosku wpisują się w katalog wydatków
kwalifikowalnych zgodnie z Krajowymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie
programowania 2014-2020, Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP oraz regulaminem konkursu, a także
rozporządzeniami dot. pomocy publicznej/pomocy de minimis.



**KRYTERIA FORMALNE ADMINISTRACYJNE STANDARDOWE**

2. Kwalifikowalność wydatków***

Treść uwagi/opinii MR wraz z uzasadnieniem:
Brak kryterium dotyczącego kwalifikowalności VAT – uznanie podatku za wydatek
niekwalifikowalny stanowi kierunek pożądany biorąc pod uwagę doświadczenia
z perspektywy 2007-2013.

Propozycja zmienionego zapisu:
Dodanie kryterium dot. niekwalifikowalności VAT.

Odniesienie się do uwag przez IZ RPO WP 2014-2020:
Uwaga nieuwzględniona.
Kwestia kwalifikowalności podatku VAT będzie uregulowana w Wytycznych dotyczących
kwalifikowania wydatków (…) i/lub Regulaminie konkursu.
Kwestia ta weryfikowana będzie w ramach kryterium formalnego administracyjnego pn.
„Kwalifikowalność wydatków”.



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

1. Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy przedsięwzięcie zostało uzgodnienie
z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym
ds. rozwoju regionalnego, w toku negocjacji Kontraktu Terytorialnego (KT).
Weryfikowane będzie czy:
1. projekt jest zapisany w KT dla Województwa Podkarpackiego,
2. zakres przedłożonego projektu odpowiada zakresowi przedsięwzięcia 

zgłoszonego i uzgodnionego z ww. ministrami.



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

2. Pomoc publiczna***

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt został prawidłowo zakwalifikowany
pod kątem występowania pomocy publicznej i czy zastosowano właściwe przepisy
w tym zakresie tj. art. 26 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Treść uwagi/opinii MR wraz z uzasadnieniem:
Doprecyzowali Państwo, że projekt został prawidłowo zakwalifikowany w kontekście art.
26 GBER. Pragnę zauważyć, że wskazane jest doprecyzowanie opisu kryterium - czy
chodzi o przeznaczenie infrastruktury powstałej w ramach projektu czy też o katalog
kosztów uwzględniony w kosztach kwalifikowalnych. Przy tym pragnę zaznaczyć, że
w ramach projektu może być część kosztów niemożliwa do wsparcia na podstawie
art. 26 GBER, ale możliwa do dofinansowania na podstawie innych przepisów.



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

2. Pomoc publiczna***

Odniesienie się do uwag przez IZ RPO WP 2014-2020:
Uwaga częściowo uwzględniona.
Zaproponowano zmodyfikowane brzmienie kryterium.

Propozycja zmienionego zapisu:
W ramach kryterium weryfikacji podlega:
• czy projekt został prawidłowo zakwalifikowany pod kątem występowania pomocy

publicznej,
• czy pomoc może zostać udzielona na gruncie obowiązujących rozporządzeń,
• czy zastosowano właściwe przepisy w tym zakresie.



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

3. Dostępność infrastruktury***

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy przedsięwzięcie zakłada dostępność
powstałej infrastruktury badawczej dla podmiotów lub osób spoza jednostki
otrzymującej wsparcie na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach
z zastrzeżeniem, że tym przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10% kosztów
inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej
korzystnych warunkach, przy czym dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu
danego przedsiębiorstwa w koszty inwestycji, a warunki te należy podawać do
wiadomości publicznej.

Treść uwagi/opinii MR wraz z uzasadnieniem:
W definicji kryterium widnieje zapis: (…) tym przedsiębiorstwom, które finansują co
najmniej 10 % kosztów inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny
dostęp na bardziej korzystnych warunkach (…)
Zapis jest nieprecyzyjny – propozycja obok.



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

3. Dostępność infrastruktury***

Propozycja zmienionego zapisu:
(…) tym przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych
inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej
korzystnych warunkach (…)
W ramach kryterium weryfikacji podlega czy przedsięwzięcie zakłada dostępność
powstałej infrastruktury badawczej dla podmiotów lub osób spoza jednostki
otrzymującej wsparcie na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach z zastrzeżeniem,
że tym przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10 % kosztów kwalifikowanych
inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej
korzystnych warunkach, przy czym dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu
danego przedsiębiorstwa w koszty inwestycji, a warunki te należy podawać do
wiadomości publicznej.

Odniesienie się do uwag przez IZ RPO WP 2014-2020:
Uwaga uwzględniona.



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

4. Wkład finansowy jednostki naukowej

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy wkład własny jednostki naukowej
w postaci środków pieniężnych stanowi nie mniej niż 2,5% wydatków
kwalifikowanych projektu.



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

5. Gospodarcze wykorzystanie infrastruktury***

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt przewiduje gospodarcze wykorzystanie
infrastruktury B+R na poziomie przekraczającym 20% całkowitej rocznej wydajności
infrastruktury badawczej w rozumieniu Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. oraz czy stopień gospodarczego wykorzystania tej infrastruktury ma
bezpośrednie przełożenie na montaż finansowy projektu (odpowiada udziałowi
w wydatkach kwalifikowanych projektu).

Treść uwagi/opinii MR wraz z uzasadnieniem:
Uwaga ogólna: Jako warunek dostępu zaproponowali Państwo minimalny
akceptowalny próg części gospodarczej, czyli powyżej 20%. Wprawdzie wyższy udział
części gospodarczej jest premiowany, ale w świetle wyzwań, jakie stawia przez nami
SOR, jak również nadrzędny cel jakiemu służy interwencja w ramach CT1 (wzmacnianie
relacji na linii nauka-biznes oraz zwiększenie nakładów, w tym prywatnych, na b+r),
zmniejszenie warunku obligatoryjnego z poziomu 100% do poziomu 20% oznacza de
facto przejście w skrajność i całkowite "poluzowanie" dostępu do wsparcia.



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

5. Gospodarcze wykorzystanie infrastruktury***

Propozycja zmienionego zapisu:
Zasadne jest przeprowadzenie naboru z zastosowaniem kryteriów przyjętych już przez
KM, a ewentualna zmiana kryteriów w kierunku mniej wymagających powinna nastąpić
dopiero po doświadczeniach wskazujących na brak lub niewystarczającą podaż dobrych
projektów przy danych kryteriach.

Odniesienie się do uwag przez IZ RPO WP 2014-2020:
IZ RPO WP 2014-2020 nie wnosi uwag.



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

6. Udział wkładu własnego***

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy wspófinansowanie projektu w części gospodarczej
ze źródeł prywatnych wynosi nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Przez źródła prywatne należy rozumieć zarówno środki prywatne wnioskodawcy (inne niż
dotacja celowa lub dotacja podmiotowa, np. przychody z działalności gospodarczej, kredyt
komercyjny) jak również środki pochodzące od przedsiębiorcy.

Treść uwagi/opinii MR wraz z uzasadnieniem:
Wydaje się, że opis Przez źródła prywatne należy rozumieć zarówno środki prywatne
wnioskodawcy (inne niż dotacja celowa lub dotacja podmiotowa, np. przychody z działalności
gospodarczej, kredyt komercyjny) jak również środki pochodzące od przedsiębiorcy jest
nieprecyzyjny, mając na uwadze to, co może zostać wniesione jako wkład krajowy w części
objętej pomocą publiczną. Należy bowiem zauważyć, że dotacja celowa i podmiotowa nie
wyczerpują katalogu środków publicznych jakie może otrzymać uczelnia. Ponadto, zasadne
jest doprecyzowanie w kryterium możliwości wnoszenia wkładu w odniesieniu do części
niegospodarczej; z tak sformułowanego kryterium nie wynika również czy możliwy jest wkład
w formie rzeczowej.



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

6. Udział wkładu własnego***

Propozycja zmienionego zapisu:
W ramach kryterium weryfikacji podlega czy wspófinansowanie projektu w części
gospodarczej ze źródeł prywatnych wynosi nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych
projektu.
Przez źródła prywatne należy rozumieć środki wolne od znamion pomocy państwa.

Odniesienie się do uwag przez IZ RPO WP 2014-2020:
Uwaga częściowo uwzględniona.
Kwestia możliwości wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej będzie
regulowana w Regulaminie konkursu.



KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

1. Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją***

W ramach kryterium ocenie podlega, czy przedstawione przez wnioskodawcę
przedsięwzięcie wchodzi w zakres inteligentnych specjalizacji dla województwa
podkarpackiego.



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

1. Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją***

Treść uwagi/opinii MR wraz z uzasadnieniem:
Zaproponowano usunięcie kryterium dotyczącego zgodności przedstawionej
agendy badawczej z inteligentną specjalizacją województwa. Mając na uwadze
obligo zgodności projektów realizowanych w ramach CT1 w RPO z regionalnymi
inteligentnymi specjalizacjami, jak również konieczność opisania agendy badawczej
jako uzasadnienia dla realizacji projektu, zasadne jest pozostawienie kryterium.

Odniesienie się do uwag przez IZ RPO WP 2014-2020:
Kryterium pozostawiono. Wprowadzono natomiast zmianę polegającą na tym, że
kryterium będzie oceniane w ramach kryteriów merytorycznych dopuszczających
specyficznych.
Jest to rozwiązanie spójne z rozwiązaniem w działaniu 1.4 RPO WP, gdzie zgodność
z RIS jest oceniana przez ekspertów (ocena merytoryczna jakościowa).
Docelowo ww. rozwiązanie będzie wdrożone w przypadku wszystkich kryteriów.



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

1. Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją***

Treść uwagi/opinii MR wraz z uzasadnieniem:
Do rozważenia uwzględnienie kwestii zgodności przewidywanej agendy badawczej
ze specjalizacją (oprócz samej infrastruktury).

Odniesienie się do uwag przez IZ RPO WP 2014-2020:
Uwaga częściowo uwzględniona.
Pod pojęciem „przedsięwzięcia” należy rozumieć również założenia opisane
w agendzie badawczej.

Propozycja zmienionego zapisu:
W ramach kryterium ocenie podlega, czy przedstawione przez wnioskodawcę
przedsięwzięcie opisane w dokumentacji aplikacyjnej, wpisuje się w zakres
inteligentnych specjalizacji dla województwa podkarpackiego.



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

2. Infrastruktura badawcza

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy przedmiotem projektu jest wsparcie
infrastruktury badawczej w rozumieniu art. 2 pkt 91 Rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

3. Finansowanie infrastruktury TIK (jeśli dotyczy)

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy infrastruktura z zakresu technologii
informacyjno-komunikacyjnych jest niezbędna do realizacji przedsięwzięcia.



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

4. Niepowielanie dostępnej infrastruktury

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy przedsięwzięcie stanowi jedynie
element dopełniający istniejących zasobów i nie powiela dostępnej infrastruktury,
w tym powstałej w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007 –
2013.



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

5. Plan wykorzystania infrastruktury badawczej***

W ramach kryterium ocenie podlega czy przedstawiono wiarygodny i realny plan
wykorzystania infrastruktury B+R w okresie co najmniej realizacji i trwałości projektu. Ocenie
będzie podlegać realność planu, jak i samych założeń przyjętych do jego skonstruowania,
w tym w szczególności:
1. planowany program badawczy (agenda badawcza) oraz analiza popytu w sektorze

biznesu na usługi badawcze powiązane z tym programem,
2. planowane działania w zakresie pozyskania nowych klientów z sektora gospodarczego,
3. plan finansowy przedstawiający wzrost przychodów z sektora przedsiębiorstw

w przychodach ogólnych jednostki bezpośrednio realizującej projekt,
4. analiza ryzyka, szczególnie w zakresie braku popytu wraz z przedstawieniem środków

zaradczych,
5. planowane wykorzystanie infrastruktury przez i na rzecz przedsiębiorstw wraz

z odpowiednimi wskaźnikami obrazującymi wzrost poziomu współpracy z sektorem
biznesu, na przykład dotyczącymi ilości umów / przychodów generowanych z sektora
biznesu,



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

5. Plan wykorzystania infrastruktury badawczej***

6. przedstawione wyniki osiągane w przeszłości przez jednostkę w zakresie udziału
przychodów z sektora biznesu w ogólnych przychodach jednostki bezpośrednio realizującej
projekt,

7. liczba wspólnych projektów naukowo-badawczych realizowanych z przedsiębiorcami,
8. liczba umów lub porozumień o współpracy z sektorem gospodarczym,
9. wykazanie dodatkowego charakteru infrastruktury badawczej w porównaniu do

infrastruktury wspartej w latach 2007-2013.

Treść uwagi/opinii MR wraz z uzasadnieniem:
Odnieśli się Państwo do planów wykorzystania w okresie trwałości ( w ramach kryterium
ocenie podlega czy przedstawiono wiarygodny i realny plan wykorzystania infrastruktury B+R
w okresie co najmniej realizacji i trwałości projektu). Zwracamy uwagę, że w kontekście
mechanizmu monitorowania i wycofania, który stanowi obligo przy działalności gospodarczej
w projekcie, okres odniesienia wyznacza okres amortyzacji. Zasadne jest zatem wydłużenie
okresu odniesienia w kontekście planów gospodarczego wykorzystania.



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

5. Plan wykorzystania infrastruktury badawczej***

Propozycja zmienionego zapisu:
W ramach kryterium ocenie podlega czy przedstawiono wiarygodny i realny plan
wykorzystania infrastruktury B+R w okresie realizacji i co najmniej w okresie trwałości
projektu.
Ocenie podlegać będzie celowość, realność, zasadność, kompletność i wiarygodność planu
wykorzystania infrastruktury B+R, jak i samych założeń przyjętych do jego skonstruowania,
w tym w szczególności:
1. planowany program badawczy (agenda badawcza) oraz analiza popytu w sektorze

biznesu na usługi badawcze powiązane z tym programem,
2. planowane działania w zakresie pozyskania nowych klientów z sektora gospodarczego,
3. plan finansowy przedstawiający wzrost przychodów z sektora przedsiębiorstw

w przychodach ogólnych jednostki bezpośrednio realizującej projekt,
4. analiza ryzyka, szczególnie w zakresie braku popytu wraz z przedstawieniem środków

zaradczych,



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

5. Plan wykorzystania infrastruktury badawczej***

5. planowane wykorzystanie infrastruktury przez i na rzecz przedsiębiorstw wraz
z odpowiednimi wskaźnikami obrazującymi wzrost poziomu współpracy z sektorem
biznesu, na przykład dotyczącymi ilości umów / przychodów generowanych z sektora
biznesu,

6. przedstawione wyniki osiągane w przeszłości przez jednostkę w zakresie udziału
przychodów z sektora biznesu w ogólnych przychodach jednostki bezpośrednio
realizującej projekt,

7. liczba wspólnych projektów naukowo-badawczych realizowanych z przedsiębiorcami,
8. liczba umów lub porozumień o współpracy z sektorem gospodarczym,
9. wykazanie dodatkowego charakteru infrastruktury badawczej w porównaniu do

infrastruktury wspartej w latach 2007-2013,
10. adekwatność zakresu rzeczowego projektu do założeń przyjętych w planie wykorzystania

infrastruktury badawczej.



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

5. Plan wykorzystania infrastruktury badawczej***

Odniesienie się do uwag przez IZ RPO WP 2014-2020:
Uwaga częściowo uwzględniona.

W opinii IZ RPO WP 2014-2020, plan wykorzystania infrastruktury B+R jako uzasadnienie
realizacji projektu, nie musi obejmować całego okresu odniesienia w przypadku działalności
gospodarczej w projekcie (jest to kwestia różna od obowiązku stosowania mechanizmu
monitorowania i wycofania).



KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

5. Plan wykorzystania infrastruktury badawczej***

Treść uwagi/opinii MR wraz z uzasadnieniem:
Część elementów tego kryterium została przeniesiona do kryterium jakościowych, ale nie
wszystkie - brak kryterium korelacji między infrastrukturą a planowaną agendą badawczą.
Przypominamy, że agenda stanowi uzasadnienie realizacji projektu, w związku z tym ocena
zgodności w tym zakresie i adekwatności zakresu projektu do planowanej agendy jest
zasadne.

Odniesienie się do uwag przez IZ RPO WP 2014-2020:
Uwaga uwzględniona – w ww. części komentarza do kryterium.
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1. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury badawczej

W ramach kryterium ocenie podlegają istniejące stanowiska pracy w obiektach
infrastruktury badawczej, na których bezpośrednio jest wykonywana działalność
B+R i na które projekt bezpośrednio oddziałuje. Stanowiska pracy muszą być
wypełnione (wakaty nie są liczone). Stanowiska wspierające pracowników B+R
(czyli stanowiska nie bezpośrednio zaangażowane w działalność B+R) nie są
wliczane. Pracownikiem B+R (naukowcem) jest specjalista zajmujący się pracą
koncepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów, metod
i systemów, a także kierowaniem (zarządzaniem) projektami badawczymi,
związanymi z realizacją tych zadań. Jeśli w wyniku realizacji projektu zostaną
zatrudnieni nowi pracownicy naukowi, a tym samym liczba miejsc pracy
poświęconych B+R wzrośnie, w kryterium należy uwzględnić nowe stanowiska
pracy.
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1. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury badawczej

Infrastruktura badawcza oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są
wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych
w swoich dziedzinach i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów,
zasoby oparte na wiedzy takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje
naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę
łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do
prowadzenia badań naukowych. Takie różne rodzaje infrastruktury badawczej
mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć
zasobów).



KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE

1. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury badawczej

Projekt musi poprawić jakość obiektów lub urządzeń, czyli utrzymywanie lub
wymiana bez podwyższenia jakości jest wyłączona z tego kryterium. Obiekty mogą
być prywatne lub publiczne.
EPC – jednostka przeliczeniowa służąca do ustalania faktycznego zatrudnienia
w działalności B+R. Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) oznacza jeden
osobo-rok poświęcony wyłącznie na działalność B+R. Praca może być w pełnym
wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu lub sezonowa. Sezonowe stanowiska
lub części etatów muszą być konwertowane do EPC.
Przyjmuje się że, pracownik pracujący na całym etacie, poświęcający w ciągu roku
sprawozdawczego na działalność B+R:
a) 90% lub więcej ogólnego czasu pracy = 1,0 EPC;
b) 75% ogólnego czasu pracy = 0,75 EPC;
c) 50% ogólnego czasu pracy = 0,5 EPC.
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1. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury badawczej

Wzór:
EPC = E x B x R

gdzie:
E – wymiar etatu wyrażony liczbowo na jaki 
zatrudniony jest pracownik (1 = pełny etat)

B – czas poświęcony na działalność B+R na
obiektach infrastruktury badawczej wyrażony
liczbowo (1 = pracownik poświęca >=90%
czasu swojego zatrudnienia na B+R)
R – część roku obliczeniowego (1=pełny rok
obliczeniowy)

Przykład 1:
Pracownik zatrudniony na 3/5 etatu, poświęcający 50% swojego czasu pracy na B+R na
obiektach infrastruktury badawczej i zatrudniony na okres 8 miesięcy obejmujący realizację
projektu:
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1. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury badawczej

Przykład 2:
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony na ¾ etatu, który przez okres 18 miesięcy będzie
prowadził prace B+R na obiektach infrastruktury badawczej, poświęcając na to ½ swojego
czasu pracy w jednostce naukowej

Wartości liczbowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PUNKTACJA:
• 5-10 naukowców – 5 pkt.,
• 11-15 naukowców – 10 pkt.
• 16-20 naukowców – 15 pkt.,
• powyżej 20 naukowców – 20 pkt.
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2. Poziom gospodarczego wykorzystania infrastruktury B+R

W ramach kryterium ocenie podlega czy udział części gospodarczej projektu
w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych przekracza ustalony minimalny poziom.
Preferowane będą projekty o możliwie jak największym stopniu gospodarczego
wykorzystania infrastruktury B+R mierzonej stopniem wykorzystania jej wydajności
i tym samym udziałem w wydatkach kwalifikowalnych projektu.

PUNKTACJA:
Za każdy 4 dodatkowe punkty procentowe udziału części gospodarczej projektu
w całkowitych wydatkach kwalifikowanych przyznawany będzie 1 punkt.
Nie będą uwzględniane części ułamkowe.
Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć 20 punktów.
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3. Liczba przedsiębiorstw korzystających 
ze wspartej infrastruktury

W ramach kryterium ocenie podlega liczba przedsiębiorstw, które w ramach
działalności B+R skorzystają (samodzielnie, we współpracy z jednostką naukową,
przez jednostkę naukową na zlecenie przedsiębiorstwa) ze wspartej infrastruktury
badawczej niezależnie od tego, kto był beneficjentem zrealizowanego projektu.
Punkty w ramach kryterium może uzyskać wnioskodawca, który wskaże usługi,
jakie będą świadczone na rzecz przedsiębiorców na wspartej w ramach projektu
infrastrukturze (m.in. usługi B+R, dzierżawa/najem infrastruktury, inkubacja firm
innowacyjnych).

PUNKTACJA:
• 1-5 przedsiębiorstw – 2 pkt.,
• 6-10 przedsiębiorstw – 5 pkt.,
• powyżej 10 przedsiębiorstw – 10 pkt.
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4. Współpraca w ramach konsorcjów naukowych 
(partnerstwo)

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest realizowany przez konsorcjum
naukowe, w których liderem jest jednostka naukowa jako projekt partnerski
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.
W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej 1 przedsiębiorstwo w rozumieniu
art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

PUNKTACJA:
• projekt partnerski realizowany przez konsorcjum naukowe, w których liderem 

jest jednostka naukowa – 10 punktów,
• w pozostałych przypadkach projekt otrzymuje 0 punktów. 
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5. Wzrost przychodów z sektora przedsiębiorstw 
w przychodach ogólnych jednostki

W ramach kryterium ocenie podlega wzrost przychodów z sektora przedsiębiorstw
w ogólnych przychodach jednostki naukowej, związany ze świadczeniem usług
komercyjnych (np. usługi B+R, wynajem infrastruktury badawczej).
Zadeklarowana wartość musi zostać osiągnięta najpóźniej na koniec okresu
trwałości projektu. Wartością bazową jest udział przychodów z sektora
przedsiębiorstw w przychodach ogólnych jednostki naukowej w ostatnim
zamkniętym roku obrachunkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.
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5. Wzrost przychodów z sektora przedsiębiorstw 
w przychodach ogólnych jednostki

Wzór:

gdzie:
Wp – wzrost przychodów

x – stosunek przychodów z sektora
przedsiębiorstw do ogólnych przychodów
jednostki naukowej w roku docelowym
y – stosunek przychodów z sektora
przedsiębiorstw do ogólnych przychodów
jednostki naukowej w roku bazowym, tj.
ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym
poprzedzającym rok złożenia wniosku

PUNKTACJA:
Wzrost przychodów w stosunku do wartości bazowej:
• do 50% - 5 pkt.,
• 50-100% - 10 pkt.,
• powyżej 100% - 15 pkt.
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6. Wkład własny wyższy od wymaganego

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego w projekcie liczonego
jako udział w kosztach kwalifikowanych.
Nie są przyznawane punkty ułamkowe (np. 1,5 punktu za obniżenie wkładu własnego o 1,5 %).
W przypadku obniżenia procentowego poziomu dofinansowania przy równoczesnym
ubieganiu się przez wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, punkty nie będą
przyznawane.
Aby uzyskać punkty, projekt musi zakładać obniżenie wartości wnioskowanej kwoty
dofinansowania względem poziomu wydatków kwalifikowanych.

PUNKTACJA:
• za każde 1 % obniżenia wartości wnioskowanego dofinansowania, skutkującego

kwotowym podwyższeniem wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum
przyznawany będzie 1 punkt,

• suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć
5 punktów.
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7. Udział przedsiębiorców w finansowaniu projektu

W ramach kryterium oceniane będzie zaangażowanie przedsiębiorstw
w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w postaci środków pieniężnych.
Przedsiębiorstwem jest podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

PUNKTACJA:
Wkład przedsiębiorcy wynosi:
• powyżej 2% do 10 % wydatków kwalifikowanych jest finansowane przez

przedsiębiorców – 10 pkt,
• powyżej 10% do 20 % wydatków kwalifikowanych jest finansowane przez

przedsiębiorców – 15 pkt,
• powyżej 20 % wydatków kwalifikowanych jest finansowane przez

przedsiębiorców – 20 pkt.
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