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Propozycja zmian w treści kryteriów dla działania 1.2

„Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”,

typ projektu: „Prace B+R”:

 dodanie zapisu w treści kryteriów formalnych i merytorycznych – za

wyjątkiem kryteriów merytorycznych jakościowych:

• ,,Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu”

 zmiana treści kryteriów – spójnie z działaniami 1.2 „Infrastruktura

B+R” i 1.3 „Inkubatory Przedsiębiorczości” – dotyczy kryteriów

merytorycznych standardowych:

• ,,Zasada zapobiegania dyskryminacji’’

• ,,Równość szans kobiet i mężczyzn’’

• „Zasada zrównoważonego rozwoju’’

 zmiana treści kryterium i dodanie zapisu dotyczącego ,,Planu działań

na lata 2014-2020’’ w treści kryterium merytorycznego standardowego:

• ,,Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją”



• Aktualny zapis:

,,Weryfikowane będzie, czy realizowane przez Wnioskodawcę

przedsięwzięcie wchodzi w zakres inteligentnych specjalizacji dla

Województwa Podkarpackiego. Istnieje możliwość poprawy/

uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie

z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).’’

• Propozycja zapisu (spójne z działaniem 1.2 „Infrastruktura B+R”):

,,Weryfikowane będzie, czy realizowane przez wnioskodawcę

przedsięwzięcie wpisuje się w zakres inteligentnych specjalizacji dla

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej

specjalizacji (RIS3).

Pod uwagę będą brane „Plany działań na lata 2014 – 2020” przyjęte dla

poszczególnych inteligentnych specjalizacji, które są uszczegółowieniem

zapisów RIS3.

Istnieje możliwość poprawy / uzupełnienia projektu w zakresie

niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).

Niespełnienie kryterium skutkuje negatywną oceną projektu.’’



Propozycja zmian w treści kryteriów dla działania 1.2

„Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”,

typ projektu: „Prace B+R”:

 rozdzielnie kryteriów merytorycznych specyficznych – w proponowanej

wersji nie będzie wyodrębnionych kryteriów merytorycznych

specyficznych; nw. kryteria przechodzą do ,,Kryteriów merytorycznych’’;

• ,,Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją’’

• ,,Status przedsiębiorstwa’’

• ,,Projekt ma charakter projektu badawczego, w którym

przewidziano realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych

albo prac rozwojowych’’

• ,,Współpraca dużego przedsiębiorstwa/dyfuzja innowacji (dotyczy

dużych przedsiębiorstw)’’

• ,,Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia

rezultatów projektu’’

• ,,Opłacalność wdrożenia’’

Pozostałe kryteria zostają rozdzielone pomiędzy kryteria, które ocenia:

• ekspert ds. analizy finansowej i ekonomicznej

• ekspert ds. technicznych



Propozycja zmian w treści kryteriów dla działania 1.2

„Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”,

typ projektu: „Prace B+R”:

 wyodrębnienie kryteriów (z kryteriów merytorycznych specyficznych),

które ocenia ekspert ds. analizy finansowej i ekonomicznej:

KRYTERIA FINANSOWE OCENIANE TYLKO PRZEZ 

EKSPERTA DS. ANALIZY FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ

• ,,Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa’’

• ,,Poprawność analizy finansowej i/lub ekonomicznej projektu’’

• ,,Wykonalność finansowa projektu’’

 wyodrębnienie kryteriów (z kryteriów merytorycznych specyficznych),

które ocenia ekspert ds. technicznych:

KRYTERIA TECHNICZNE OCENIANE TYLKO PRZEZ 

EKSPERTA DS. TECHNICZNYCH

• „Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej”

• „Merytoryczny i techniczny potencjał do realizacji projektu”

• „Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko

powodziowe (jeśli dotyczy)”
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