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Streszczenie 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego pn. „Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”. Projekt realizowany był w okresie wrzesień 2016 - styczeń 2017 roku, 
a jego głównym celem była ocena trafności i przewidywanej skuteczności zaprogramowanego wsparcia 
w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020. 

W ramach badania zastosowano szereg metod i technik gromadzenia i analizy danych, w tym: jakościowe 
(analiza danych zastanych, technika indywidualnego wywiadu pogłębionego, technika zogniskowanego wywia-
du grupowego), ilościowe (technika standaryzowanego wywiadu telefonicznego wspomaganego 
komputerowo), heurystyczne (panel ekspertów), monograficzne (Customer Journey Map).  

Badanie uwzględniło różne perspektywy oceny: popytową (faktyczni/potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci), 
systemową (IZ i IP RPO WSL 2014-2020) oraz ekspercką (specjaliści tematyczni w zakresie B+R). Badanie podzie-
lono na kilka etapów, dzięki czemu możliwe było efektywne wykorzystanie wszystkich przewidzianych metod 
i technik badawczych: (i) etap wstępny badania (eksploracji problemów badawczych), (ii) etap kwantyfikacji: 
wyjaśniania zjawisk rozpoznanych na etapie eksploracji oraz weryfikacji hipotez dotyczących problemów ba-
dawczych oraz (iii) etap weryfikacji i oceny: przygotowania ostatecznych wniosków z badania i opracowania 
rekomendacji. 

Charakterystyka firm prowadzących działalność B+R w województwie śląskim 

Wartości wskaźników, którymi posługuje się statystyka publiczna do charakteryzowania obszaru B+R
1
, wskazują 

na relatywnie wysoki (na tle kraju) poziom rozwoju tego obszaru w województwie śląskim według stanu na 
2015 rok. Świadczą o tym, po pierwsze, liczba podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową 
(drugie miejsce w Polsce za województwem mazowieckim z liczbą 493 podmiotów, z czego 433 zaliczanych do 
sektora przedsiębiorstw), po drugie, ogólna liczba osób zatrudnionych w sektorze B+R (trzecie miejsce w kraju 
za województwem mazowieckim i małopolskim - 9,4 tys. osób w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego czasu 
pracy), po trzecie, ogólna wartość wydatków na działalność innowacyjną i wydatków na działalność badawczo-
rozwojową plasująca województwo śląskie na drugiej pozycji w kraju (po województwie mazowieckim). Analiza 
dynamiki zmian w latach 2010-2015 wskazuje na utrzymywanie się wyraźnego trendu wzrostowego w zakresie 
dwóch pierwszych wyżej wymienionych wskaźników (ponad dwukrotny wzrost) i względną stabilizację wysoko-
ści wydatków na B+R w sektorze przedsiębiorstw. Dynamika tych zmian może świadczyć o nie w pełni 
wykorzystanym potencjale w obszarze B+R związanym z większą liczbą podmiotów i osób czynnych w obszarze 
B+R w województwie śląskim. 

Podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego w ponadprzeciętnie dużym stopniu finansują prowa-
dzone działania badawczo-rozwojowe z środków zewnętrznych (wielkość udziału środków własnych 
kształtowała się na poziomie 72,6% i była niższa niż średnia krajowa wynosząca 77,0%). Spośród dziedzin, 
w jakich prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa, w województwie śląskim zdecydowanie dominują 
badania w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych. W roku 2015 ich udział w ogóle wydatków na B+R 
wyniósł 75,6% i zdecydowanie przewyższał średnią dla kraju wynoszącą 53,5%.  

Odsetek firm podejmujących współpracę w zakresie innowacji w województwie śląskim jest nieco wyższy od 
przeciętnego dla Polski w przypadku firm z sektora przemysłowego (6,0%) i nieco niższy w przypadku firm 
z sektora usług (1,8%). W efekcie działań o charakterze innowacyjnym, w 2015 roku 6,6% firm z sektora usług 
oraz 19,6% firm z sektora przemysłu działających w województwie śląskim wprowadziło przynajmniej jedną 
innowację produktową lub procesową. Na tle innych regionów Śląskie wypada bardzo słabo jeśli chodzi 
o porównanie firm z sektora usługowego – niższy odsetek firm, które wprowadziły innowacje ma tylko Warmiń-
sko-mazurskie. Dużo lepiej wygląda to w przypadku sektora przemysłu, gdzie Śląskie wyprzedzają tylko 
Małopolskie i Podlaskie. 

Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach w wartości sprzedaży 
wyrobów ogółem jako jedna z miar efektywności procesów innowacyjnych wdrażanych przez przedsiębiorstwa 

                                                                 
1 GUS, Bank Danych Lokalnych. 
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pokazuje, że w Śląskim udział ten wynosił w 2015 roku 13,9%, co plasuje je na 4. miejscu w kraju za Dolnoślą-
skim, Pomorskim i Wielkopolskim. 

Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami i instytutami badawczymi. Mechanizmy 

transmisji wiedzy 

Zakres współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami i instytutami badawczymi obejmuje 
najczęściej: rozwój technologiczny, doskonalenie jakości wyrobów, dostęp do informacji i wiedzy, wymianę 
informacji, transfer wiedzy i wymianę opinii. Nieco rzadziej współpraca dotyczy systemów informatycznych 
oraz rozwoju nowych materiałów. Realizowany w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 nabór wniosków 
projektowych spotkał się z zainteresowaniem głównie przedsiębiorców otwartych na współpracę z sektorem 
nauki. Jak pokazały wyniki badań, wśród wnioskodawców odsetek przedsiębiorstw skłonnych do podejmowania 
współpracy z sektorem nauki był dalece wyższy (od 71,3% do 84,7% w zależności od rodzaju jednostki) aniżeli 
wśród potencjalnych beneficjentów (od 18,2% do 24,3%). Wśród potencjalnych beneficjentów współpracę 
skuteczną najczęściej deklarują firmy specjalizujące się w technologiach dla energetyki i górnictwa (53,7%).  

Ocena przez przedsiębiorców możliwości podejmowania współpracy w ramach konsorcjów z innymi podmio-
tami wyrażona w toku badań terenowych nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, przedsiębiorcy obawiają się 
szerszego ujawnienia swoich strategicznych zamierzeń, których istotnym elementem są prace badawczo-
rozwojowe. Z drugiej strony, projekty realizowane w konsorcjach dają większe możliwości zachowania tajemni-
cy przedsiębiorstwa w porównaniu z sytuacją samodzielnego korzystania z środków publicznych, gdy 
zamówienie na usługi badawcze realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności zmusza do częściowego, 
publicznego ujawnienia istoty zlecanych prac B+R. 

Wśród barier oraz powodów braku skłonności do współpracy zarówno wnioskodawcy, jak i potencjalni benefi-
cjenci wskazują przede wszystkim: wysokie koszty, biurokrację (rozbudowana i czasochłonna), brak podejścia 
biznesowego (ukierunkowanie na działanie teoretyczne), samowystarczalność przedsiębiorstwa w tym zakresie. 
Przepływ wiedzy, gdy współpraca została nawiązana, jest najczęściej jednokierunkowy – od sektora nauki do 
sektora biznesu. Jednostki naukowe pełnią wobec przedsiębiorstw w większości przypadków funkcję usługową, 
realizując na ich rzecz zlecone przez nich prace badawcze. Jednostki naukowe rzadko samodzielnie wychodzą 
z inicjatywą podjęcia współpracy, co nadaje tej współpracy charakter zdecydowanie bardziej reaktywny aniżeli 
proaktywny. To determinuje względnie nietrwały charakter współpracy. Na nietrwałość współpracy ma ponad-
to wpływ nieuregulowana bądź regulowana w sposób niesatysfakcjonujący pracowników nauki kwestia 
dochodów z działań podejmowanych na rzecz biznesu i uznania aktywności tego rodzaju za element oceny 
pracowniczej, co sprawia, że pracownicy naukowi niechętnie angażują się we współpracę z biznesem, a jeżeli 
już to czynią, to współpraca często przybiera charakter nieformalny. 

Trafność zaprogramowanego wsparcia w odniesieniu do potrzeb beneficjentów 

Jak pokazują wyniki badań uzyskane przy wykorzystaniu technik IDI i CJM, wysoce prawdopodobne jest utrzy-
manie się zainteresowania przedsiębiorstw aplikowaniem w ramach Działania 1.2 w kolejnych konkursach, choć 
raczej tylko w zakresie projektów typu 2 (wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach). Świadczą o tym przede 
wszystkim deklaracje ponowienia próby pozyskania środków w ramach kolejnych konkursów w przypadku 
niepowodzenia przy aplikowaniu w pierwszym terminie. Innym argumentem przemawiającym za prawdopo-
dobnie równie wysokim zainteresowaniem przyszłymi konkursami może być wskazywane przez potencjalnych 
beneficjentów, którzy ostatecznie nie aplikowali w ramach pierwszego konkursu, ich zaangażowanie w inne, 
realizowane już wówczas projekty B+R, które pochłonęły znaczną część ich zasobów ludzkich i finansowych 
i ostatecznie uniemożliwiły złożenie wniosku w terminie określonym w warunkach konkursu. Zainteresowanie 
aplikowaniem w Działaniu 1.2 należy w przypadku tych podmiotów uznać zatem za odroczone do czasu następ-
nego konkursu lub konkursów, co zresztą deklarowali respondenci.  

Wreszcie, dodatkowe zainteresowanie może generować rozszerzenie zakresu obszarów wsparcia. Przeprowa-
dzone badania jakościowe wskazują na możliwość rozszerzenia obszaru tematycznego wsparcia o branże 
wpisujące się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, pozostające poza 
inteligentnymi specjalizacjami regionu, a które zawierają największy potencjał endogeniczny dla rozwoju 
województwa śląskiego. Branże o największym zdiagnozowanym przez respondentów potencjale to: nanotech-
nologie, technologie dla środowiska, metalurgia i produkcja podzespołów dla przemysłu samochodowego. 
Wszystkie zostały ujęte w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, co 
dodatkowo uzasadnia celowość włączenia podmiotów z tych obszarów jako potencjalnych beneficjentów 
Działania 1.2. 
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Jedną z determinant zainteresowania uczestnictwem w konkursie może być minimalna wartość dofinansowa-
nia, która ustawiona na zbyt wysokim poziomie może potencjalnie zniechęcać do podejmowania starań 
o pozyskanie środków. W przypadku Działania 1.2 minimalna kwota dofinansowania została ustanowiona na 
poziomie 200 tys. PLN. Zdecydowana większość potencjalnych beneficjentów (93,9%) oraz wnioskodawców 
(70,7%), których poproszono o jej ocenę uznała, że jest to kwota optymalna. Jej wysokość może stanowić 
barierę jedynie w stosunku do firm najmniejszych i najmłodszych, działających w niewielkiej skali, które nie 
dokonały jeszcze akumulacji kapitału w odpowiedniej wysokości, mogącego zapewnić pokrycie wkładu własne-
go lub stanowiącego zabezpieczenie dla instytucji finansowych mogących udzielić finansowania na ten cel. 
Takie wnioski potwierdzają także głosy przedsiębiorców płynące z badań jakościowych (IDI i Customer Journey 
Map). Minimalną wysokość wsparcia należy zatem uznać za właściwą. Podobnie, maksymalna wysokość wspar-
cia nie budziła zastrzeżeń ze strony potencjalnych beneficjentów i wnioskodawców. 

1/3 badanych wnioskodawców uważa, że zakres dokumentacji wymaganej w trakcie składania wniosków był 
zbyt obszerny (chociażby w porównaniu z wymogami NCBR w stosunku do projektów o zbliżonym charakterze, 
na co wskazywali uczestnicy IDI) i powodował nadmierne obciążenia administracyjne firmy. Relatywnie duży 
odsetek tych wskazań może sugerować, że złożenie aplikacji wymagało znacznych nakładów pracy po stronie 
wnioskodawców. Analiza dokumentacji konkursowej nie wskazuje jednakże na nadmierne w stosunku do 
obowiązujących rozporządzeń i wytyczne w zakresie ubiegania się o pomoc publiczną wymagania kierowane 
w stosunku do wnioskodawców i ograniczenie się zasadniczo do będących w dyspozycji wykonawcy sprawoz-
dań finansowych i dokumentów rejestrowych. Za duże ułatwienie dla wnioskodawców należy uznać możliwość 
składania wielu niezbędnych załączników, których pozyskanie mogłoby być utrudnione w ramach czasowych 
przewidzianych przez konkurs (np. decyzje środowiskowe, budowlane, itp.), dopiero na etapie podpisywania 
umowy o dofinansowanie. Na etapie wnioskowania obowiązkowe były dokumenty będące w posiadaniu wnio-
skodawcy, tj. sprawozdania finansowe, dokumenty rejestrowe. Inne czynniki mogące zniechęcać do składania 
wniosków w ramach Działania 1.2., na które wskazywali respondenci badań ilościowych i jakościowych, to: 
konieczność zaangażowania dużej liczby osób do przygotowania wniosku, długi czas rozpatrywania wniosków, 
katalog kosztów kwalifikowanych, trudności ze zrozumieniem instrukcji, wysokość wkładu własnego, brak 
dostępu dla dużych przedsiębiorstw.  

Zgodność założeń Działania z innymi programami krajowymi, wytycznymi, rozporządzeniami, ustawami 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że dokumenty programowe odnoszące się do Działania 1.2 oraz dokumenty 
związane z naborem dla tego Działania są zgodne zarówno z obowiązującymi strategiami (w szczególności ze 
Strategią Europa 2020, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Strategią Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie2020+”, Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Progra-
mem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020), rozporządzeniami (w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020), ustawami (m.in. z ustawą o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), 
a także z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.  

Na podstawie analizy dokumentów i przeprowadzonych badań jakościowych można stwierdzić, że Działanie 1.2 
jest komplementarne wobec krajowych interwencji, które wspierają działania B+R. Przy przyjętej linii demarka-
cyjnej uzupełnia się z Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020. Na poziomie regionalnym może 
zaistnieć konkurencja pomiędzy programami, w każdym RPO zostało bowiem przewidziane działanie o zakresie 
zbliżonym do Działania 1.2 RPO WSL. Potencjalni beneficjenci Działania 1.2 z regionu mogą więc ubiegać się 
o środki z innych RPO (np. jako partnerzy w projektach, których liderami są podmioty zlokalizowane na terenie 
innego województwa).  

Zakres przedmiotowy i podmiotowy wsparcia w innych programach jest zbliżony do Działania 1.2 RPO WSL 
2014-2020, choć każdy region ma swoje inteligentne specjalizacje, a wpisywanie się w nie zwykle jest premio-
wane w konkursach. Warto zauważyć, że w wielu innych programach, poza przedsiębiorcami, o wsparcie mogą 
aplikować konsorcja. Intensywność wsparcia nie różnicuje programów, ponieważ jest uwarunkowana przepi-
sami dotyczącymi pomocy państwa w obszarze B+R+I. 
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Ocena dotychczasowej skuteczności wsparcia w ramach Działania 1.2 

W konkursie złożono 166 wniosków
2
. Przeciętna wysokość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 1 558 037 

PLN, zaś przeciętna wysokość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 2 314 956 PLN. W sumie łączna wartość 
wnioskowanego dofinansowania wyniosła 258 634 104 PLN, zaś łączna wartość kosztów kwalifikowalnych 384 
282 623 PLN. Co ciekawe, przeciętna wartość wnioskowanego dofinansowania jest najmniejsza dla firm śred-
nich (nieco ponad 1,47 mln PLN ), zaś największa dla firm małych (nieco ponad 1,67 mln PLN). Przeciętny wiek 
firmy wnioskującej o dofinansowanie to 8,5 roku. Niecałe 54% wszystkich aplikujących stanowiły mikroprzed-
siębiorstwa, udział firm małych wyniósł 30%, zaś firm średnich 16%. 

Według typu projektu, 12% stanowiły projekty związane z tworzeniem lub rozwojem istniejącego zaplecza 
badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej (typ 1). Pozostałe 88% to 
projekty mające na celu wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach (typ 2). Z punktu widzenia charakteru wdra-
żanej innowacji, 97% wnioskodawców zadeklarowało jej produktowy charakter, 33% charakter procesowy 
i 25% charakter nie technologiczny. Jeśli chodzi o poziom gotowości technologicznej planowany do osiągnięcia 
w wyniku realizacji projektu

3
, 5% wnioskodawców deklaruje osiągnięcie poziomu VII

4
, 13% osiągnięcie poziomu 

VIII
5
, a 67% osiągnięcie poziomu IX

6
. 15% wnioskodawców nie wypełniło wniosku w tej części w sposób po-

prawny. Jeśli chodzi o spodziewane efekty projektów, wszyscy projektodawcy deklarują wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, ponad 99% wpływ na rozwój branży, niecałe 99% użyteczność wyników 
projektu dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w województwie śląskim oraz wzrost 
nakładów na B+R, prawie 98% wpływ projektu na zwiększenie potencjału innowacyjnego województwa śląskie-
go, zaś ponad 95% występowanie niskiego nasycenia danym produktem/usługą/technologią na rynku 
docelowym. 

Liczbę wniosków złożonych w konkursie w ramach typu 2 można uznać za zgodną z oczekiwaniami, natomiast 
zdecydowanie zbyt małe w stosunku do oczekiwań i potrzeb było zainteresowanie projektami typu 1.  

Na obecnym etapie nie da się jednoznacznie stwierdzić, w jaki stopniu charakter wnioskodawców dotychczas 
złożonych projektów zapewnia osiągnięcie celów Działania i zaplanowanych wskaźników, ponieważ nie są 
znane wyniki oceny merytorycznej. Jednym z istotnych czynników mogących wpłynąć na osiągnięcie celów 
Działania i zaplanowanych wskaźników mogłoby być rozszerzenie obszaru tematycznego wsparcia o obszary 
zawierające największy potencjał endogeniczny dla rozwoju województwa śląskiego (np. o nanotechnologie, 
technologie dla środowiska, metalurgię, produkcję podzespołów dla przemysłu samochodowego), co będzie 
wymagać aktualizacji listy inteligentnych specjalizacji regionu oraz wprowadzenia zmian w zapisach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Bariery wdrażania Działania 1.2 

Wśród barier, które – jak wskazywano w badaniach terenowych - wpływają na wdrażanie Działania z punktu 
widzenia IZ/IP RPO WSL, można wymienić ograniczenie tematyczne do wybranych obszarów objętych inteli-
gentną specjalizacją regionu. To ograniczenie uniemożliwia podmiotom z branż pozostających poza inteligentną 
specjalizacją regionu, a posiadających potencjał do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, aplikowanie 
o środki w ramach Działania 1.2.  

                                                                 
2 Stan na dzień 5 grudnia 2016 r., kiedy nastąpiło przekazanie bazy danych wnioskodawców Wykonawcy badania. 
3 Poziom gotowości technologicznej określa etap rozwoju projektu, wskazując jak blisko (lub daleko) od wdrożenia znajduje się dana 

innowacja. Z punktu widzenia podmiotów finansujących projekty pozwala porównywać poziom rozwoju projektów z różnych dziedzin. 
Stopień zaawansowania technologicznego określa się na skali od I do IX. W ramach Działania 1.2 RPO WSL przewidziano wsparcie dla 
projektów znajdujących się na poziomach od VII do IX.  

4 Poziom VII oznacza, że dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie 
systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp  w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwi-
jana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów 
na tzw. platformach badawczych. 

5 Poziom VIII wskazuje, że zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy 
poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom 
ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projek-
towych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia. 

6 Poziom IX oznacza, że sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana 
technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzy-
stania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych. 
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Inną barierą są przepisy uniemożliwiające aplikowanie w ramach jednego projektu podmiotom powiązanym 
kapitałowo, z których jeden – przykładowo – świadczy usługi podwykonawstwa na rzecz drugiego podmiotu. To 
ograniczenie wyklucza możliwość podejmowania współpracy pomiędzy sprawdzonymi, powiązanymi kapitało-
wo partnerami i może niejednokrotnie negatywnie wpływać na decyzję o aplikowaniu. 

Do barier utrudniających aplikowanie beneficjentom można zaliczyć także niewystarczające zasoby i kompeten-
cje. Działalność badawczo-rozwojowa to domena firm znajdujących się na ścieżce rozwoju, które są świadome 
uwarunkowań związanych z zapewnieniem konkurencyjności rynkowej i inwestują w rozwój zasobów i kompe-
tencji pozwalających im tę konkurencyjność stale podnosić. W braku świadomości potrzeby innowacyjnego 
rozwoju, który można realizować m.in. poprzez aktywność w zakresie badań i rozwoju, tkwi jedna z głównych 
barier mentalnościowych, zwłaszcza typowa dla firm mniejszych rozmiarów. 

Nie sposób wciąż jeszcze ocenić sprawności wdrażania Działania 1.2 przez Instytucję Pośredniczącą, warto 
jednakże zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą wpływać na ostateczną ocenę: 

- Działanie 1.2 tworzy po raz pierwszy możliwość finansowania na poziomie regionalnym infrastruktury badaw-
czo-rozwojowej oraz badań i rozwoju, co implikuje brak doświadczenia we wdrażaniu tego rodzaju działań 
przez Instytucję Pośredniczącą; 

- wąskim gardłem może okazać się niedostateczna liczba pracowników Instytucji Pośredniczącej, którzy są 
zaangażowani w realizację także innych działań, których start zbiega się w czasie; 

- spiętrzenie procesu oceny w relatywnie krótkim czasie w przypadku konkursów zamkniętych w czasie; 

- wprowadzenie elektronicznej, zdalnej oceny wniosków przez ekspertów, co może znacząco wydłużyć proces 
oceny w stosunku do sytuacji, gdy ocena przeprowadzana jest stacjonarnie (np. w siedzibie IP); 

- nie do końca sprecyzowane kwestie definicyjne (np. produkcji pierwotnej, outsourcingu, inwestycji początko-
wej

7
), które pozostawiają pewne miejsce do interpretacji, a tym samym mogą wydłużać proces oceny 

wniosków. 

Wnioski i rekomendacje 

Przeprowadzona analiza prowadzi do następujących wniosków: 

1. Ograniczony obszar tematyczny wsparcia nie daje możliwości pełnego wykorzystania potencjału 
endogenicznego rozwoju województwa śląskiego. 

2. Wymogi informacyjne wymagane we wniosku są niejednokrotnie uznawane przez wnioskodawców 
jako zbyt wysokie i są jednocześnie pogłębiane przez zbyt trudny język dokumentacji projektowej. 

3. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa utrudniają istniejące bariery 
świadomościowe (zwłaszcza wśród firm mniejszych rozmiarów) w zakresie potrzeby prowadzenia tych 
prac i uzyskiwanych korzyści. 

4. Projekty realizowane w konsorcjach umożliwiają w większym stopniu zachowanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa w stosunku do sytuacji, gdy zamówienie na usługi badawcze jest realizowane 
zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o pomysł zamawiającego te usługi i zmusza do 
częściowego, publicznego ujawnienia istoty zlecanych prac. 

W oparciu o powyższe wnioski zostały sformułowane następujące rekomendacje: 

A. Należy rozszerzyć katalog rodzajów działalności (opisanych kodem PKD) przedsiębiorstw, które mogą 
aplikować o wsparcie.  

Rozszerzenie obszaru tematycznego wsparcia o obszary zawierające największy potencjał endogeniczny dla 
rozwoju województwa śląskiego (np. o nanotechnologie, technologie dla środowiska, metalurgię, produkcję 
podzespołów dla przemysłu samochodowego).  

B. Należy dążyć do upraszczania wniosku aplikacyjnego i doprecyzowywania niejasnych kwestii 
definicyjnych. 

                                                                 
7 Definicja inwestycji początkowej w przypadku projektów B+R została sprecyzowana przez Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 20 

grudnia 2016 r. DKF-VII.752.18.2016.JG, gdzie przekazano IZ RPO WSL wyjaśnienia Komisji Europejskiej w tym zakresie. W związku 
z powyższym ta kwestia nie budzi już wątpliwości. 
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Stały monitoring trudności, których doświadczają wnioskodawcy w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego pod 
kątem wymogów informacyjnych oraz niejasnych kwestii definicyjnych. 

C. Należy komunikować korzyści z prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. 

Informowanie i przedstawianie przykładów dobrych praktyk w zakresie korzyści związanych z prowadzeniem 
działalności badawczo-rozwojowej. 

D. Należy dopuścić możliwość składania wniosków przez konsorcja. 

Wprowadzenie do treści regulaminów konkursów przewidzianych w SzOOP zapisów umożliwiających składanie 
wniosków przez konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych/ instytutów badawczych/ uczelni wyższych. 
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Summary 

This report presents the results of research carried out at the request of the Marshal Office of the Śląskie 
Voivodeship entitled: “Ongoing evaluation of the implementation of Measure 1.2 Research, development and 
innovations in undertakings under the Regional Operational Programme for the Śląskie Voivodeship for the 
years 2014-2020”. The project was carried out from September 2016 to January 2017. The major goal of the 
project was to assess the accuracy and expected efficiency of the programmed support under Measure 1.2 of 
the Regional Operational Programme for the Śląskie Voivodeship for the years 2014-2020. 

The research was carried out by the use of a number of methods and techniques of data collection and analy-
sis, including: qualitative (analysis of legacy data, individual deepened interviews, focused group interviews), 
quantitative (computer-supported telephone interviews), heuristic (expert panel), and monographic (Customer 
Journey Map) methods and techniques.  

The research took into account various assessment perspectives, i.e. demand (actual/potential applicants and 
beneficiaries), system (IZ and IP RPO WSL 2014-2020), and expert (R&D specialists) perspectives. The research 
was broken down into several stages, which enable to effectively use all planned research methods and tech-
niques: (i) initial stage (exploration of research problems), (ii) quantification stage (explanation of phenomena 
discovered during exploration and verification of hypotheses related to research problems), and (iii) verification 
and evaluation stage (preparation of final conclusions and recommendations). 

Description of R&D companies in the Śląskie Voivodeship 

Indexes used by public statistics to describe R&D activity
8
 indicate that the level of the development of this 

area in the Śląskie Voivodeship was relatively high (in comparison with the whole country). This is reflected by: 
firstly, the number of R&D entities (the second place in Poland; the first place for the Mazowieckie Voivode-
ship: 493 entities, including 433 classified as business entities); secondly, total number of persons employed in 
the R&D sector (the third place in Poland: 9.400 FTEs; the first and second places for Mazowieckie and Mało-
polskie Voivodeships); thirdly, total expenditure for innovative activities and expenses for R&D (the second 
place in Poland; the first place for the Mazowieckie Voivodeship). The analysis of rates of changes in 2010-2015 
indicates that an increasing trend for the first two indexes (over a double growth) maintained and R&D ex-
penditure in the business sector were relatively stable. The rate of changes may indicate that R&D potential 
connected with a bigger number of entities and persons actively operating in the R&D area in the Śląskie 
Voivodeship, which do not contribute to the growth of expenditure, is not fully used.  

Business entities in the Śląskie Voivodeship finance their R&D operations with external resources above the 
country average (their own funds constituted 72.6% and it was smaller than a country average of 77.0%). 
Among fields where R&D operations are carried out, R&D in engineering and technical sciences prevail in the 
Śląskie Voivodeship. In 2015, their share in total R&D expenditure was 75.6% and exceeded the country aver-
age of 53.5% significantly.  

A percentage of companies establishing cooperation in the area of innovations in the Śląskie Voivodeship is 
slightly higher than an average for Poland for companies in the industrial sector (6.0%) and slightly smaller for 
companies in the sector of services (1.8%). As an effect of innovative actions, in 2015 6.6% of companies in the 
sector of services and 19.6% of companies in the industrial sector in the Śląskie Voivodeship introduced at least 
one product or process innovation. Comparing with other regions, Śląsk comes out very poorly as far as 
a comparison with companies in the sector of services is concerned: only the Warmińsko-mazurskie Voivode-
ship records a smaller percentage of companies that introduced innovations. In the case of the industrial 
sector, the situation is much better as the Śląskie Voivodeship is outstripped only by the Małopolskie and 
Podlaskie Voivodeships. 

In the Śląskie Voivodeship in 2015, the share of the sold output of new or substantially improved products in 
business entities in the total sales of products, as one of measures of the effectiveness of innovative processes 

                                                                 
8 Central Statistical Office of Poland (GUS), Local Database. 
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implemented by business entities, was 13.9%, which placed it fourth in Poland, behind Dolnośląskie, Pomorskie 
and Wielkopolskie Voivodeships. 

Cooperation of business entities with scientific centres, universities and research institutes. Knowledge trans-

mission mechanisms 

Cooperation of business entities with scientific centres, universities and research institutes usually covers: 
technological development, product quality improvement, access to information and knowledge, information 
exchange, transfer of knowledge and opinions. Cooperation related to IT systems and the development of new 
materials is a little rarer. Project applications under Measure 1.2 of the Regional Operational Programme for 
the Śląskie Voivodeship in the years 2014-2020 were mainly filed by business entities that are open to coopera-
tion with the sector of science. The result of the studies showed that among the applicants, a percentage of 
business entities eager to cooperate with the sector of science is much higher (from 71.3% to 84.7% depending 
on a type of a unit) than among potential beneficiaries (from 18.2% to 24.3%). Among potential beneficiaries, 
effective cooperation is usually declared by companies specialising in technologies for the power and mining 
industries (53.7%).  

The assessment of opportunities for establishing cooperation under consortia with other entities, which was 
presented by business entities during field research, is not unambiguous. On the one hand, business entities 
are afraid to disclose their strategic plans, where R&D forms an important element. On the other hand, pro-
jects carried out by consortia provide greater opportunities for confidentiality than an independent use of 
public funds when based on an R&D service contract performed in accordance with the competitiveness 
principle, the essence of R&D work must be partially published. 

Major barriers and reasons for unwillingness to cooperate, which are stated both by applicants and potential 
beneficiaries, are as follows: high costs, bureaucracy (extensive and time-consuming), lack of a business ap-
proach (focus on theoretical actions), as well as self-sufficiency of a business entity in this area. When 
cooperation is established, the flow of knowledge is usually one-way: from the sector of science to the business 
sector. Scientific units usually play a service function for business entities by performing R&D work ordered 
thereto. Scientific units rarely take the initiative of establishing the cooperation, which makes the cooperation 
much more reactive than proactive. This makes the cooperation relatively impermanent. In addition, the 
cooperation is impermanent because income from actions taken for business is unregulated or is regulated in 
a way that is unsatisfactory for employees of the sector of science, and because such activities are incorporated 
into an employee appraisal, as a result of which scientific employees are not willing to get involved in coopera-
tion with business and, if they do that, the cooperation is usually informal. 

Accuracy of the programmed support for needs of beneficiaries 

The results of the studies based on individual deepened interviews (IDI) and a Customer Journey Map (CJM) 
indicate that it is highly probable that business entities will be still interested in filing applications under Meas-
ure 1.2 in the following competitions, although only with regard to type 2 projects (support for R&D at business 
entities). Business entities declare that they will make another attempt for obtaining funds in subsequent 
competitions if they fail at the first deadline. Another argument confirming that an interest in future competi-
tions is likely to be as high as so far may be the fact that potential beneficiaries, who did not file their 
applications under the first competition, were involved in other ongoing R&D projects, which consumed most 
of their human and financial resources and made filing the application within the competition deadline impos-
sible. Thus, the interest of those applicants in filing an application under Measure 1.2 must be considered as 
deferred till the next competition or competitions, which, as a matter of fact, was declared by the respondents.  

Finally, the expansion of the scope of support areas can generate some additional interest. The qualitative 
studies indicate that the area of support could be extended with sectors that form an inherent part of the 
Regional Innovation Strategy of the Śląskie Voivodeship for the years 2013-2020, which are outside intelligent 
specialisations of the region and which contain the greatest endogenic potential for the development of the 
Śląskie Voivodeship. Sectors that have been diagnosed to have the greatest potential for the respondents are 
nanotechnologies, technologies for the natural environment, metallurgy and production of subassemblies for 
the automotive industry. All those sectors were included in the Programme of Technology Development of the 
Śląskie Voivodeship for the years 2013-2020, which is an additional reason for incorporating entities from those 
areas as potential beneficiaries of Measure 1.2. 
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One of determinants of an interest in taking part in the competition may be a minimum value of financial 
support, which, if too high, may potentially discourage from making efforts to acquire funds. In the case of 
Measure 1.2, the minimum amount of financial support is PLN 200,000. The majority of potential beneficiaries 
(93.9%) and applicants (70.7%), which were requested for evaluation, found that amount as optimal. The 
amount of the financial support may form a barrier only for the smallest and youngest companies which oper-
ate at a small scale and which have not accumulated a relevant amount of their capital to cover their own 
contribution or establish a collateral for financial institutions that can provide funding for a given goal. Such 
conclusions are also confirmed by business entities in qualitative studies (IDI and CJM). Thus, the minimum 
amount of support can be considered correct. Similarly, potential beneficiaries and applicants did not have 
reservations about the maximum amount of support. 

One third of the analysed applicants believe that the scope of documentation required during the application 
procedure was too big (for example comparing with NCBR requirements for similar projects, as pointed out by 
IDI participants) and caused an excessive administration burden for their companies. Given a relatively big 
percentage of such responses, we can assume that application filing entailed substantial workload. However, 
the analysis of competition documentation did not reveal any excessive (in comparison with applicable regula-
tions and guidelines on public aid applications) requirements for applicants as they were supposed to submit 
only financial statements and registration documentation which are in their possession. The fact that appli-
cants can submit many necessary attachments, which would be difficult to obtain within competition 
timeframes (e.g. environmental decisions, construction permits, etc.), only at the financial support agreement 
signing stage must be considered as a great facilitation. At the application filing stage, the applications had to 
submit documents that were in their possession, i.e. financial statements, registration documentation. Other 
factors that can discourage from filing applications under Measure 1.2, as mentioned by respondents during 
quantitative and qualitative studies, are as follows: a need to engage a great number of persons to prepare an 
application, a long application review period, too short list of eligible costs, problems with understanding 
instructions, an amount of own contribution, as well as inability to file applications by large companies.  

Compliance of the assumptions of Measure 1.2 with other national programmes, guidelines, regulations, acts 

The analysis shows that programme documents and documents connected with recruitment under Measure 
1.2 comply both with applicable strategies (in particular Strategy Europe 2020, National Strategy of Regional 
Development 2010-2020, Strategy of Development of the Śląskie Voivodeship “Śląskie2020+”, Regional Strate-
gy of Innovation of the Śląskie Voivodeship for the years 2013-2020, Programme of Technology Development 
of the Śląskie Voivodeship for the years 2010-2020), as well as regulations (including in particular the Regula-
tion of the Minister of Infrastructure and Development on regional investment support under regional 
operational programmes for the years 2014-2020), statutory acts (including without limitation, the Act on 
Principles for Implementing Programmes Related to Cohesion Policy during the financial perspective 2014-
2020), as well as public aid regulations.  

Based on the analysis of documents and the qualitative studies, Measure 1.2 can be stated to be complemen-
tary to national interventions that support R&D. Given the existing demarcation line, Measure 1.2 and the 
Operational Programme for Intelligent Development 2014-2020 complement each other. At the regional level, 
there may be competition between programmes, as each regional operational programme provides for an 
action whose scope is similar to Measure 1.2 of the Regional Operational Programme for the Śląskie Voivode-
ship. Thus, potential beneficiaries of Measure 1.2 from the Śląski region can apply for funds from other regional 
operational programmes (e.g. as partners in projects where leaders are entities located in another voivode-
ship).  

The object and purpose of support in other programmes is similar to Measure 1.2 of the Regional Operational 
Programme for the Śląskie Voivodeship 2014-2020, but each region has its own intelligent specialisations, 
which are usually additionally awarded during competitions. It is worth noticing that in many programmes 
applications can be filed by business entities and consortia. The intensity of support does not diversify pro-
grammes because it is determined by regulations on public aid in the area of research, development and 
innovations. 
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Evaluation of the efficiency of support under Measure 1.2 

During the only competition that has been held to date under Measure 1.2, 166 applications were filed
9
. An 

average amount of requested financial support was PLN 1,558,037 and an average amount of eligible costs was 
PLN 2,314,956. Total requested financial support amounted to PLN 258,634,104 and total eligible costs 
amounted to PLN 384,282,623. What is interesting, an average value of requested financial support is smaller 
for medium-sized companies (slightly over PLN 1.47 million) and greatest for small businesses (slightly over PLN 
1.67 million). An average age of a company applying for financial support is 8.5 years. Micro businesses consti-
tuted 54% of all applicants, small businesses constituted 30% and medium-sized companies constituted 16%. 

As regards to a project type, projects connected with the establishment or development of the existing R&D 
facilities of business entities for the purpose of their innovative activity constituted 12% (type 1). Projects 
aimed at supporting R&D at business entities constituted the remaining 88% (type 2). Given a character of an 
innovation, 97% of applicants declared that their innovations are product-based and 33% that process-based, 
and 25% declared that their innovations are not technological. As regards to a technological readiness level

10
 

planned to be achieved as a result of the project, 5% applicants declare that they will achieve level VII
11

, 13% 
level VIII

12
, and 67% level IX

13
. 15% of applicants did not fill in the applications in that field properly. As regards 

to expected project effects, all applicants declare that they would like to improve the competitiveness of their 
company, over 99% would like to influence the development of their sector, almost 99% declare that they want 
their project outcome to be useful for the growth of competitiveness of business entities operating in the 
Śląskie Voivodeship and R&D expenditure, almost 98% would like that their project contributes to the growth 
of the innovative potential of the Śląskie Voivodeship, and over 95% notices that that the target market is 
insufficiently saturated with a given product/service/technology. 

The number of type 2 applications filed for the competition was as expected, but interest in type 1 projects was 
decidedly smaller than expectations.  

At the present stage, it cannot be clearly stated to which extent the character of applicants of projects filed to 
date guarantees that goals of the Measure and planned indexes will be achieved because we do not know the 
outcome of content assessment. One of factors likely to contribute to achieving the goals of the Measure and 
the planned indexes could be expanding the area of support with areas with the greatest endogenic potential 
for the development of the Śląskie Voivodeship (e.g. nanotechnologies, technologies for the natural environ-
ment, metallurgy, production of subassemblies for the automotive industry) which will call for an update of the 
list of intelligent specialisations of the region and changes in the Regional Operational Programme. 

Barriers for the implementation of Measure 1.2 

Among barriers that, as indicated by the field research, influence the implementation of the Measure from the 
point of view of IZ/IP RPO WSL there are limitations concerning selected areas of intelligent specialisations of 
the region. This prevents entities from sectors not classified as an intelligent specialisation of the region, but 
having R&D potential, from applying for funds under Measure 1.2.  

Another barrier comprises of regulations which prevent capital-related entities, where one entity acts as 
a subcontractor of the other entity, from applying for support for one project. This also makes it impossible for 
proven capital-related partners to establish cooperation and can have a negative impact on a decision to apply. 

                                                                 
9 As at 5 December 2016, when the database of applicants was submitted to the research provider. 
10 Technology readiness level specifies the stage of project development by indicating how close (or far) from implementation the given 

innovation is. From the financing institution perspective, it enables comparisons of development levels of projects from different fields. 
Technology readiness level is described on a scale from level I to level IX. Within the framework of Measure 1.2, financial suport is fore-
seen for projects reaching levels from VII to IX. 

11 Level VII means that a prototype of technology was demonstrated in operational conditions. The prototype is almost at the operational 
system level. This level represents a significant progress in comparison with level VI and it must be demonstrated that the technology is 
feasible in operational conditions. Tests made at this level include prototype tests on research platforms. 

12 Level VIII means that research and demonstration of the final form of a technology have been completed. This means that the target 
technology level was confirmed to be achieved and the technology can be used in the conditions it has been designed for. Practically, 
this level is the end of demonstration. It comprises of, for example, tests and assessment of systems to confirm whether they meet 
project assumptions, including assumptions related to logistic and training aspects. 

13 Level IX means that the technology was successfully tested in real conditions. The demonstrated technology is already at the final stage 
and can be implemented in the target system. This includes, among others, the use of the systems in real conditions. 
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Other barriers which prevent beneficiaries from applying are insufficient resources and competence of poten-
tial beneficiaries. R&D is a domain of companies that are on a development path, are aware of conditions 
connected with ensuring market competitiveness, and invest in the development of resources and skills which 
will enable to improve their competitiveness on a permanent basis. One of major mental barriers, which is 
especially typical for small-sized companies, is the lack of awareness of a need of innovative development, 
which can be achieved, among others, through R&D activities. 

It is still impossible to assess whether Measure 1.2 is efficiently implemented by the Intermediary Institution. 
However, it is worth noting several issues that may influence the final assessment: 

- Measure 1.2 for the first time enables to provide financial support at the regional level for R&D infrastructure 
and R&D, which means that the Intermediary Institution does not have experience in implementing such 
actions; 

- an insufficient number of employees of the Intermediary Institution, who are involved in the performance of 
other actions at the same time, can turn up to be a bottleneck; 

- in time-limited competitions, the assessment process must be completed in a relatively short time; 

- the implementation of electronic remote application assessment by experts may extend assessment substan-
tially in comparison with assessment made, for example, at the Intermediary Institution’s offices; 

- some definitions (e.g. of primary production, outsourcing, initial investment
14

) are not precisely defined and 
leave certain space for interpretation, which may extend application assessment. 

Conclusions and recommendations 

As a result of the analysis, the following conclusions were drawn: 

1. Given the limited support area, the endogenic potential of the development of the Śląskie Voivodeship 
cannot be fully used. 

2. Information requirements for the applications are often considered by applicants as too high and they 
are additionally deepened by too difficult language of the project documentation. 

3. R&D activities of business entities are made difficult by existing awareness barriers (in particular 
among smaller businesses) concerning a need of such activities and benefits arising therefrom. 

4. Projects carried out by consortia provide greater opportunities for confidentiality than an independent 
use of public funds when based on an R&D service contract performed in accordance with the 
competitiveness principle, the essence of R&D work must be partially published. 

Based on the above conclusions, the following recommendations have been formulated: 

A. The list of types of activities (described with a PKD code) of business entities that may apply for 
support must be expanded.  

The area of support should be expanded by areas with the greatest endogenic potential for the development of 
the Śląskie Voivodeship (e.g. nanotechnologies, technologies for the natural environment, metallurgy, produc-
tion of subassemblies for the automotive industry).  

B. Applications must be simplified and unclear definitions must be prepared in a more precise way. 

Ongoing monitoring of difficulties applicants face during the preparation of their application in terms of infor-
mation requirements and unclear definitions. 

C. Benefits arising from R&D must be communicated. 

Communicating and presenting examples of best practices related to benefits arising from R&D. 

D. Applications filed by consortia must be allowed. 

                                                                 
14 The definition of initial investment in R&D projects was clarified by the Ministry of Development with a letter DKF-VII.752.18.2016.JG 

dated 20 December 2016, in which explanations of the European Commission in this regard were passed. Therefore, this issue no longer 
raises doubts. 
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Incorporating regulations that will enable consortia of business entities and scientific centres/research insti-
tutes/universities to file joint applications. 
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1. Wprowadzenie 

Działanie 1.2 RPO WSL 2014-2020 ma w założeniu wspierać przedsięwzięcia przyczyniające się do podnoszenia 
innowacyjności województwa śląskiego poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace 
B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej. 
W ramach działania finansowane są wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS 
WSL 2013-2020. Wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infra-
struktury badawczo–rozwojowej w przedsiębiorstwach służące ich działalności innowacyjnej (projekty typu 1) 
oraz badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie województwa 
(projekty typu 2). Wsparcie kierowane jest zasadniczo do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Przewidziane są także inwestycje dużych przedsiębiorstw, jednakże pod warunkiem zapewnienia konkretnych 
efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą 
projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.  

Głównym celem przeprowadzonej w ramach niniejszego badania ewaluacji bieżącej Działania 1.2 RPO WSL 
2014-2020 była ocena trafności i przewidywanej skuteczności zaprogramowanego wsparcia. Materiałem do 
analizy były wyniki pierwszego konkursu, w ramach którego przeprowadzono nabór w terminie 30.06.2016 – 
30.08.2016 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyniosła 35 000 000,00 EUR (153 
580 000,00 PLN), w tym na projekty typu 1 – 24 500 000,00 EUR (107 506 000,00  PLN), zaś na projekty typu 2 – 
10 500 000,00 EUR (46 074 000,00 PLN). 

W trakcie postępowania badawczego dążono do uzyskania kompleksowych odpowiedzi na 13 szczegółowych 
pytań ewaluacyjnych, które można przyporządkować do pięciu obszarów badawczych: 

I Obszar badawczy: Charakterystyka firm prowadzących działalność B+R w województwie śląskim 

1. Jak przedstawia się obraz przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R w województwie śląskim? 

2. Jak wygląda współpraca przedsiębiorców z jednostkami naukowymi/uczelniami/instytutami badaw-
czymi? 

3. Jakie są mechanizmy transmisji wiedzy powstającej w wyniku współpracy podmiotów aktywnych 
w obszarze B+R w województwie śląskim? 

II Obszar badawczy: Trafność zaprogramowanego wsparcia w odniesieniu do potrzeb beneficjentów 

1. Jaki jest przewidywany stopień zaangażowania przedsiębiorstw w realizację Działania 1.2 Badania, 
rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach? 

2. Jakie inne branże wpisujące się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 
2013-2020, a zwłaszcza w Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 
poza Inteligentnymi specjalizacjami, powinny być wspierane? 

3. Jakie są determinanty zaangażowania przedsiębiorstw w realizację Działania 1.2? 

III Obszar badawczy: Zgodność założeń Działania z innymi programami krajowymi, wytycznymi, rozporządze-
niami, ustawami 

1. Czy dokumenty programowe odnoszące się do Działania 1.2 oraz dokumenty związane z naborem dla 
tego Działania są zgodne z obowiązującym prawem oraz dobrą praktyką? 

2. Czy Działanie 1.2 jest komplementarne wobec innych programów krajowych, które wspierają działania 
B+R? W jaki sposób wsparcie udzielane w innych programach na B+R dla przedsiębiorców może wpły-
nąć na wdrożenie Działania 1.2 RPO WSL? 

IV Obszar badawczy: Ocena dotychczasowej skuteczności wsparcia w ramach Działania 1.2  

1. Jak należy ocenić dotychczasowe zainteresowanie wnioskodawców Działaniem? 

2. Czy założone/realizowane projekty mogą przyczynić się do osiągnięcia celów Działania? 

3. Jakie są ewentualne bariery, które wpływają na wdrażanie Działania (utrudniające aplikowanie benefi-
cjentom, utrudniające wdrażanie Działania z punktu widzenia IZ/IP RPO WSL)? 
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4. Jaka jest skuteczność zarządzania procesami związanymi z wdrażaniem Działania 1.2  po stronie Insty-
tucji Pośredniczącej? 

V Obszar badawczy: Rekomendacje 

1. Jakie zmiany w sposobie wdrażania Działania 1.2 należy wprowadzić? 

Specyfika problematyki będącej przedmiotem niniejszego badania wymagała przyjęcia wielowymiarowego 
podejścia badawczego, uwzględniającego: 

 różne perspektywy oceny:  

• popytową (faktyczni/potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci),  

• systemową (IZ i IP RPO WSL 2014-2020), 

• ekspercką (specjaliści tematyczni w zakresie B+R); 

 uzupełniające się metody i techniki badawcze:  

• jakościowe (analiza danych zastanych, technika indywidualnego wywiadu pogłębionego, technika 
zogniskowanego wywiadu grupowego), 

• ilościowe (technika standaryzowanego wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo), 

• heurystyczne (panel ekspertów), 

• monograficzne (Customer Journey Map). 

 wieloetapowość, dzięki której możliwe było efektywne wykorzystanie wszystkich przewidzianych 
metod i technik badawczych: 

• etap wstępny badania: eksploracji problemów badawczych, 

• etap kwantyfikacji: wyjaśniania zjawisk rozpoznanych na etapie eksploracji (na etapie wstępnym) 
oraz weryfikacji hipotez dotyczących problemów badawczych, 

• etap weryfikacji i oceny: przygotowania ostatecznych wniosków z badania i opracowania 
rekomendacji. 

Dzięki tak sformułowanej koncepcji badania możliwa była rzetelna analiza kluczowych kwestii (obszarów/ 
problemów) badawczych i uzyskanie trafnych odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne. 

 

2. Charakterystyka respondentów uczestni-
czących w badaniu  

Badanie ilościowe (CATI) 
Badanie ilościowe metodą CATI zostało zrealizowane na przełomie listopada i grudnia 2016 r. wśród dwóch 
grup respondentów: wnioskodawców (n=150) i potencjalnych beneficjentów (n=391). Badanie w pierwszej 
grupie skierowano do wszystkich wnioskodawców, osiągnięto response rate powyżej 90%. Jedynie niewielka 
część z nich nie odpowiedziała na pytania z ankiety, zwykle ze względu na brak czasu w okresie objętym bada-
niem. Badanie z drugą grupą realizowano z przedsiębiorstwami z grupy branż znajdujących się w obszarach 
technologicznych wymienionych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020:  

 Technologie medyczne, 

 Technologie dla energetyki i górnictwa, 

 Technologie dla ochrony środowiska, 

 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 

 Produkcja i przetwarzanie materiałów, 

 Transport i infrastruktura transportowa, 
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 Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, 

 Nanotechnologie i nanomateriały. 

W badaniu brały udział tylko przedsiębiorstwa, które zadeklarowały, że prowadzą działalność B+R, oraz że nie 
składały wniosku w konkursie w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020. 

Jak przedstawia Wykres 1 poniżej, najwięcej wniosków złożyli przedsiębiorcy mikro (43,3%) oraz przedsiębiorcy 
mali (40,0%). 

Wykres 1. Wielkość przedsiębiorstwa – wnioskodawcy  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

W badaniu skierowanym do potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 (Wykres 2) blisko połowę respondentów 
stanowiły firmy małe (49,1%). Udział firm średniej wielkości wyniósł 23,0%, firm mikro – 18,2%, natomiast firm 
dużych – 9,7%. 

Wykres 2. Wielkość przedsiębiorstwa – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

Jak prezentuje Wykres 3, najszerszą reprezentację w badaniu wśród potencjalnych beneficjentów miały przed-
siębiorstwa z branży „Produkcja i przetwarzanie materiałów” (31,2%) oraz transport i infrastruktura 
transportowa (20,7%).  

43,3% 

40,0% 

16,7% 

Mikro (1-9) Małe (10-49) Średnie (50-249)

18,2% 

49,1% 

23,0% 

9,7% 

Mikro (1-9) Małe (10-49) Średnie (50-249) Duże (250 i więcej)
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Wykres 3. Branża – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

Indywidualne wywiady pogłębione z potencjalnymi beneficjentami Działania 

1.2 
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 7 (SzOOP RPO WSL 2014-2020) w ramach Działania 1.2 wskazano, iż 
beneficjentem lub liderem konsorcjum/porozumienia musi być przedsiębiorstwo. Wśród możliwych beneficjen-
tów wskazano: przedsiębiorstwa, spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz 
przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym 
spółek celowych uczelni), konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych oraz porozumienia wyżej wymie-
nionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera. 

Badania przeprowadzono wśród następujących grup respondentów: 

1) Przedsiębiorstwa 

W przypadku przedsiębiorstw najważniejsze cechy, jakie mogą różnicować doświadczenia i wiedzę responden-
tów wynikają z wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże) oraz z sektora prowadzonej działalności 
(produkcja, handel i usługi). Przedsiębiorstwa reprezentujące różne sektory będą prowadzić inną działalność 
w zakresie B+R, z kolei wielkość przedsiębiorstwa może determinować sposób funkcjonowania, procedury, 
dostępność/możliwość finansowania działalności B+R, wyposażenie w infrastrukturę B+R. Działalność B+R 
prowadzona jest znacznie częściej przez firmy średnie i duże, niż przez firmy małe, a już szczególnie firmy mikro. 
Wywiady przeprowadzono z reprezentantami trzech grup przedsiębiorstw: (1) mikro i małych, (2) średnich 
i (3) dużych, uwzględniając w każdej z tych trzech grup udział przedstawicieli trzech sektorów – produkcji, 
handlu i usług. Łącznie do badania włączono 9 przedsiębiorstw. 

2) Spółki celowe/spin-off 

W związku z zakresem określonych w RSI WSL na lata 2013-2020 inteligentnych specjalizacji obejmujących 
energetykę, medycynę i ICT, wywiady przeprowadzono wśród spółek działających w obszarze tych trzech 
dziedzin. Jednocześnie uwzględniając, że zróżnicowanie tych spółek może wynikać z tego, z jakiej uczelni lub 
instytucji badawczej wywodzą się naukowcy powstałej firmy, założono zróżnicowanie wybranych spółek ze 
względu na typ uczelni, przy której powstały. Dobór do badania miał charakter celowy i oparty został o wstępny 
desk research – przegląd informacji na temat istniejących na terenie województwa śląskiego spółek celo-
wych/spin-off. Wywiady przeprowadzono z przedstawicielami 4 spółek celowych. 
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3) Jednostki naukowe 

Wywiady przeprowadzono z reprezentantami dwóch jednostek naukowych aktywnych w obszarach wyznaczo-
nych specjalizacjami województwa śląskiego. 

4) Uczelnie 

Wywiady zrealizowano z przedstawicielami różnych typów szkół wyższych: uniwersytetu, uczelni technicznej 
i uczelni medycznej, co było podyktowane zakresem określonych w RSI inteligentnych specjalizacji regionu (ICT, 
energetyki i medycyny). 

5) Instytuty badawcze 

Wykonawca objął badaniem po jednym przedstawicielu spośród następujących grup jednostek: instytuty 
badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe i pozostałe. 

Customer Journey Map 
W ramach zastosowania tej techniki badania przeprowadzono w dwóch modułach: Module A - Badanie przed-
siębiorców nieaplikujących do Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 oraz Module B - Badanie wnioskodawców 
konkursu w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020. W każdym z modułów badanie przeprowadzono wśród 
czterech przedsiębiorców. W przypadku modułu A byli to reprezentanci przedsiębiorstw mikro, małych, śred-
nich oraz dużych. W module B, z uwagi na brak możliwości aplikowania do konkursu przez przedsiębiorstwa 
duże, zwiększona została liczebność próby wśród firm średnich do dwóch przedstawicieli. 

Wywiady indywidualne z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Instytucji 

Pośredniczącej dla RPO WSL 2014-2020 
W tej grupie uczestników badania, wywiady zostały zrealizowane z jednym przedstawicielem Instytucji Zarzą-
dzającej RPO WSL 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) oraz dwoma reprezentantami 
Instytucji Pośredniczącej RPO WSL 2014-2020 (Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości). 

Panel ekspertów 
W panelu ekspertów udział wzięli eksperci zewnętrzni w stosunku do RPO (nie związani ani z Zamawiającym, 
ani z Wykonawcą), posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania programami pomocowymi na 
poziomie regionalnym, w szczególności w obszarze wspierania współpracy badawczo-rozwojowej. Uczestniczyli 
w nim reprezentanci sektora nauki, instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu z obszaru 
województwa śląskiego. 

 

3. Charakterystyka firm prowadzących działal-
ność B+R w województwie śląskim 

Wartość syntetycznego miernika poziomu innowacyjności regionalnej (Regional Innovation Scoreboard) plasuje 
województwo śląskie na 4. miejscu w Polsce, za województwami: mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim

15
. 

O ile pozycja Śląska w Polsce jest relatywnie dobra na tle innych regionów w kraju, o tyle odległe miejsce (154. 
na 190 badanych regionów) w ogólnoeuropejskim rankingu wskazuje na niski poziom jego innowacyjności 
w porównaniu z innymi regionami w Europie. Dodatkowym powodem do niepokoju może być tu także pogar-
szanie się tej pozycji w latach 2009-2014 (spadek o 16 miejsc – ze 138. na 154.).  

                                                                 
15 Regional Innovation Scoreboard 2014, Unia Europejska, Belgia 2014. 
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Wzrost regionalnej innowacyjności jest celem zapisanym w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, która tworzy odpowiednie ramy strategiczne dla wykorzystania potencjału endo-
genicznego regionu poprzez wskazanie celów strategicznych i operacyjnych służących optymalizacji 
wykorzystania tego potencjału. W dokumencie wskazano kluczowe obszary, wokół których ma się ogniskować 
aktywność podmiotów w regionie, a których głównym zadaniem jest koncentracja środków i działań na inteli-
gentnych specjalizacjach województwa śląskiego. Takie podejście do kreowania rozwoju innowacyjności 
w regionie ma liczne zalety, ale też nie jest pozbawione wad. Pewną pułapką może się okazać pominięcie tych 
obszarów, którym nie przypisano priorytetowej roli, a konsekwencje tej decyzji mogą być daleko idące i długo-
trwałe. Mogą się przykładowo objawiać odcięciem podmiotów pozostających poza obszarami priorytetowymi 
od głównych strumieni finansowania rozwoju, jakimi są środki publiczne, a w konsekwencji ograniczaniem 
podejmowanej aktywności w obszarze badań i rozwoju, którego rozwijanie warunkuje w przypadku wielu 
przedsiębiorstw ich konkurencyjność rynkową. 

Poniżej przedstawiono obraz aktywności śląskich przedsiębiorstw w obszarze B+R poprzez odwołanie do do-
stępnych raportów i analiz, danych statystyki publicznej oraz wyników przeprowadzonego badania. 

 

4.1. Aktywność firm województwa śląskiego w obszarze 
B+R 

Jak pokazują wyniki badania „Innowacje w MŚP. Pod lupą” przedsiębiorcy z południowego regionu Polski 
(województwa śląskie i małopolskie) uważają się za najbardziej innowacyjnych. Przy średniej krajowej wynoszą-
cej 48%, za innowacyjne uważa się 59% firm z tego regionu, co stanowi najwyższy wskaźnik w Polsce. Z raportu 
firmy Deloitte pt. „Badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Raport 2015” wynika, że firmy znacząco zwiększają 
środki przeznaczane na działalność B+R

16
. Udział firm, których wydatki na badania i rozwój przekroczyły 3% 

obrotów, zwiększył się o 20,7 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim - obecnie stanowią one niemal 
połowę respondentów (niemal dwukrotny wzrost - z 26,3% do 48%). Ten wzrost może wynikać ze zwiększonego 
zapotrzebowania na innowacje jako czynnika kształtującego konkurencyjność przedsiębiorstw. Także prognozy 
firm dotyczące przyszłych wydatków B+R są optymistyczne. Ponad dwie trzecie firm oczekuje zwiększenia 
wydatków na B+R w ciągu 3 do 5 lat, zaś 50% w perspektywie najbliższego roku lub dwóch lat. Odsetek firm, 
które będą nadal zwiększać wydatki na B+R w kolejnych 3 - 5 latach, z roku na rok systematycznie rośnie (51,2% 
respondentów w 2013 r., 61,1% w 2014 r. i 67% w 2015 r.). 

Czynnikiem o największym wpływie na poziom wydatków B+R w polskich firmach jest w opinii ankietowanych 
przedsiębiorców dostępność większej liczby rodzajów wsparcia – oceniono go wyżej niż dostępność wykwalifi-
kowanej i doświadczonej kadry badawczej, współpracę z uniwersytetami i jednostkami badawczymi, czy 
stabilność otoczenia prawnego. Ma on szczególne znaczenie dla mikro- i małych przedsiębiorstw, wśród których 
ponad 80% przyznało temu czynnikowi maksymalną liczbę punktów. Tak wysoka ranga dostępności finansowa-
nia działalności B+R wśród czynników, które kształtują poziom wydatków B+R wskazuje na istotną rolę, jaka stoi 
przed publicznymi programami wsparcia rozwoju działalności B+R. W obecnym okresie programowania fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020, to wsparcie będzie dostępne z poziomu programów krajowych (PO IR), 
międzynarodowych (Horyzont 2020) i regionalnych (w przypadku Śląska RPO WSL). Zgodnie z założeniami RPO 
WSL 2014-2020, alokacja środków na zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw ma 
wynieść 176 mln Euro, co ma jednocześnie przyciągnąć dodatkowe 199 mln Euro w postaci współfinansowania 
prywatnego. Odnosząc tę wielkość do nakładów na B+R ponoszonych obecnie przez śląskie przedsiębiorstwa, 
wsparcie dla rozwoju działalności B+R przewidziane w RPO WSL stanowi średniorocznie ok. 18% wielkości tych 
nakładów. 

Wyniki badań literaturowych potwierdzają wypowiedzi respondentów uzyskane w drodze indywidualnych 
wywiadów pogłębionych, którzy wskazywali, że działalność badawczo-rozwojowa - tak kluczowa dla konkuren-
cyjności przedsiębiorstw - podejmowana jest dopiero wówczas, gdy zapewnione są środki własne 
(i przedsiębiorstwo jest w stanie wyasygnować potrzebne środki bez uszczerbku dla jego płynności finansowej). 
Na podstawowe źródło finansowania działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, jakim są środki 

                                                                 
16 Deloitte, Badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Raport 2015, 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Badania_i_rozwoj_w_Polsce_2015.pdf. 
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własne, wskazują także poniżej prezentowane dane statystyki publicznej (Wykres 7). W tej sytuacji środki 
publiczne tworzą zatem alternatywę dla inicjowania i utrzymywania aktywności przedsiębiorstw w obszarze 
B+R. 

Główne działania B+R realizowane w polskich firmach to: rozwój i wprowadzenie na rynek nowych produktów 
(wskazane przez 80% ankietowanych), patentowanie wynalazków (70%) oraz rozwój inicjatyw pracowników 
(50%). 30% respondentów wskazało badania naukowe i rozwój technologii wewnątrz firmy oraz akcelerację 
i inkubację projektów

17
.  

Województwo śląskie było w 2015 roku regionem o drugiej najwyższej liczbie podmiotów prowadzących dzia-
łalność badawczo-rozwojową (za województwem mazowieckim). Liczba ta wyniosła ogółem 493 podmiotów, 
z czego 433 zaliczanych było do sektora przedsiębiorstw. W przypadku sektora przedsiębiorstw liczba podmio-
tów prowadzących działalność badawczo-rozwojową wzrosła ponad dwukrotnie od roku 2010, co było zgodne 
z tendencją zmian większości innych regionów kraju. Ewolucję liczby podmiotów w sektorze przedsiębiorstw, 
które prowadzą działalność badawczo-rozwojową pokazano na Wykresie 4 poniżej. 

Wykres 4. Liczba podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową w sektorze przedsiębiorstw w latach 2010-
2015 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS 

Działalność podmiotów w obszarze B+R istotnie wspiera dobrze rozwinięta infrastruktura badawcza – w 2017 
roku w województwie śląskim funkcjonowało 150 akredytowanych laboratoriów badawczych, co oznacza, że 
jest w nim zlokalizowana co ósma placówka tego typu w Polsce

18
. Największa liczba laboratoriów prowadzi 

badania właściwości fizycznych i badania chemiczne, jednakże tym, co wyróżnia ofertę laboratoriów zlokalizo-
wanych na terenie województwa śląskiego na tle ogółu jednostek tego typu w kraju, jest większa dostępność 
usług badawczych z zakresu badań elektrycznych i elektronicznych, badań ogniowych, badań akustycznych 
i hałasu, badań sensorycznych, badań środowiskowych i klimatycznych, badań mechanicznych oraz badań 
metalograficznych. 

                                                                 
17 Rynek B+R+I w Polsce. Wsparcie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa, listopad 2015, 

http://taxand.pl/attachments/Book/Raport_Rynek_B_R_I_w_Polsce_2015.pdf. 
18 Dane Polskiego Centrum Akredytacji wg stanu na 15.02.2017 r., https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-

aktywne/laboratoria-badawcze/.  
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Liczba zatrudnionych w sektorze B+R w województwie śląskim wyniosła w roku 2015 w przeliczeniu na ekwiwa-
lenty pełnego czasu pracy (EPC)

19
 ponad 9,4 tys. osób, z czego w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 

ponad 4,1 tys. osób. Pod względem ogólnej liczby osób zatrudnionych w sektorze B+R Śląskie plasuje się na 
3. miejscu w kraju za Mazowieckim i Małopolskim. Z kolei w przypadku zatrudnionych w sektorze przedsię-
biorstw, województwo śląskie wyprzedzają również województwa mazowieckie i małopolskie. Ewolucję liczby 
zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wyrażoną w EPC w latach 2010-2015 pokazano poniżej (Wykres 5). 

Wykres 5. Liczba pracujących w B+R w sektorze przedsiębiorstw wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) 
w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS 

Zgodnie z danymi GUS, wartość nakładów na działalność innowacyjną w sektorze przedsiębiorstw 
w województwie śląskim wyniosła w 2015 roku ponad 4 mld PLN, z czego przedsiębiorstwa z sektora usług 
wydały ok. 0,5 mld PLN, zaś te zaliczane do sektora przemysłowego ponad 3,5 mld PLN. W 2015 roku nakłady 
sektora przedsiębiorstw na działalność B+R wyniosły ponad prawie 1,3 mld PLN, z czego ponad 1,1 mld PLN 
w przedsiębiorstwach przemysłowych, a jedynie niecałe 200 mln PLN w przedsiębiorstwach usługowych. 
Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce po mazowieckim, zarówno jeśli chodzi o ogólną wartość wydat-
ków na działalność innowacyjną jak i wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Jeśli jednak spojrzymy na 
udział wydatków na B+R w ogóle wydatków o charakterze innowacyjnym, to ze względu na spadek obserwo-
wany od roku 2010 jest on obecnie niższy niż w regionach takich jak Małopolskie, Podkarpackie czy Pomorskie. 
Ewolucję udziału wydatków na B+R w sektorze przedsiębiorstw w latach 2010-2015 pokazano poniżej (Wykres 

6). 

                                                                 
19 Ekwiwalenty pełnego czasu pracy są to jednostki przeliczeniowe służące do ustalania faktycznego zatrudnienia w działalności badawczo-

rozwojowej. Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) oznacza jeden osoborok poświęcony wyłącznie na działalność B+R. 
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Wykres 6. Wydatki na B+R w sektorze przedsiębiorstw w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS 

W 2015 roku największy udział w finansowaniu działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach woje-
wództwa śląskiego (nakłady wewnętrzne) miały środki własne. Udział ten wynosił 72,6% i był niższy niż średnia 
dla kraju wynosząca 77%. Wynika to w głównej mierze z faktu, iż 10,3% środków pochodziło z budżetu państwa 
(średnia dla kraju to 9,7%), zaś 13,2% z zagranicy (średnia dla kraju 10,1%). W przypadku środków pochodzą-
cych z budżetu państwa znacznie większy udział odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, 
podlaskim i świętokrzyskim. W porównaniu do roku 2010 warto zwrócić uwagę na malejący udział środków 
z budżetu państwa i rosnący udział środków z zagranicy (chociaż w ostatnich dwóch latach odnotowano tutaj 
spadek). Ewolucję udziału w finansowaniu działalności B+R w województwie śląskim

20
 w latach 2010-2015 

pokazano na Wykresie 7 poniżej. 

Wykres 7. Struktura nakładów na B+R według źródeł finansowania w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS 

                                                                 
20 Ze względu na tajemnicę statystyczną GUS nie udostępnia danych dla wszystkich województw. 
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W przypadku dziedzin w jakich prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa, w województwie śląskim 
zdecydowanie dominują badania w dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych. W roku 2015 ich udział 
w ogóle wydatków na B+R wyniósł 75,6% i zdecydowanie przewyższał średnią dla kraju wynoszącą 53,5%. 
Wyższy udział ma tutaj jedynie województwo świętokrzyskie. Na kolejnych miejscach w strukturze wydatków 
znalazła się dziedzina nauk przyrodniczych (11,1%) oraz dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (5,6%). 
W obydwu przypadkach ich udział jest jednak niższy niż średnio dla kraju, który wynosi odpowiednio 21,6% 
i 11,5%. Co charakterystyczne, udział poszczególnych dziedzin w strukturze wydatków praktycznie nie uległ 
zmianie w ostatnich latach. Ewolucję udziału wydatków na poszczególne dziedziny nauki w ogóle wydatków na 
działalność B+R w województwie śląskim pokazano poniżej

21
. 

Wykres 8. Struktura wydatków na B+R w podziale na dziedziny nauk w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS 

W efekcie działań o charakterze innowacyjnym, w 2015 roku 6,6% firm z sektora usług oraz 19,6% firm 
z sektora przemysłu działających w województwie śląskim wprowadziło przynajmniej jedną innowację produk-
tową lub procesową

22
. Na tle innych regionów Śląskie wypada tutaj bardzo słabo, jeśli chodzi o porównanie 

firm z sektora usługowego – niższy odsetek firm, które wprowadziły innowacje ma tylko Warmińsko-mazurskie. 
Dużo lepiej wygląda to w przypadku sektora przemysłu, gdzie Śląskie wyprzedzają tylko Małopolskie i Podlaskie. 
Warto jednak zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że w 2015 roku nastąpił w Śląskim gwałtowny spadek 
udziału firm sektora usług, które wprowadziły innowacje. Wcześniej odsetek ten oscylował wokół średniej dla 
kraju (Wykres 9). 

                                                                 
21 Ponownie, ze względu na tajemnicę statystyczną niemożliwe jest dokonanie porównania ze wszystkimi województwami. 
22 Nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces. 
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Wykres 9. Odsetek firm, które wprowadziły na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową w ogóle 
przedsiębiorstw w latach 2010-2015 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS 

Jedną z miar efektywności procesów innowacyjnych wdrażanych przez przedsiębiorstwa jest udział produkcji 
sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach w wartości sprzedaży wyrobów 
ogółem. Dane dla sektora przemysłu

23
 pokazują, że w Śląskim udział ten wynosił w 2015 roku 13,9%. Plasuje to 

Śląskie na 4. miejscu w kraju za Dolnośląskim, Pomorskim i Wielkopolskim. Udział ten w latach 2010-2015 nie 
ulegał większym zmianom, podczas gdy w niektórych regionach kraju nastąpił jego gwałtowny wzrost (Dolno-
śląskie) lub spadek (Pomorskie). Charakterystyczne jest tutaj zróżnicowanie powyższego udziału ze względu na 
wielkość przedsiębiorstwa. I tak udział ten w firmach zatrudniających od 10 do 49 pracowników wyniósł w 2015 
roku zaledwie 2,9%, w firmach zatrudniających pomiędzy 50 i 249 pracowników 6,4%, zaś w dużych podmio-
tach 17%. Ewolucję udziału produkcji sprzedanej wyrobów innowacyjnych w wartości sprzedaży ogółem 
pokazano na wykresie poniżej. 

                                                                 
23 W tym przypadku GUS nie publikuje danych dla sektora usług. 
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Wykres 10. Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w 
wartości sprzedaży wyrobów ogółem w latach 2010-2015 

  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS 

Obraz działalności innowacyjnej śląskich przedsiębiorstw na przestrzeni lat 2010-2015 wskazuje na utrzymywa-
nie się wyraźnego trendu wzrostowego pod względem liczby podmiotów prowadzących działalność badawczo-
rozwojową oraz liczby osób zatrudnionych w sektorze B+R (ponad dwukrotny wzrost) i względną stabilizację 
wysokości wydatków na B+R w sektorze przedsiębiorstw. Dynamika tych zmian może świadczyć o nie w pełni 
wykorzystanym potencjale w obszarze B+R, gdyż większa liczba podmiotów i osób czynnych w obszarze B+R 
w województwie śląskim nie przekłada się na wzrost aktywności w obszarze B+R mierzonym wysokością wydat-
ków przeznaczanych na ten cel. 

 

4.2. Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami nauko-
wymi, uczelniami i instytutami badawczymi. 
Mechanizmy transmisji wiedzy 

Współpraca z jednostkami naukowymi, uczelniami i instytucjami badawczymi może być dla przedsiębiorstw 
sposobem na substytucję brakujących zasobów, w tym przede wszystkim ludzkich (w postaci odpowiedniej 
wiedzy i kompetencji w obszarze B+R) i rzeczowych (w postaci odpowiedniej infrastruktury badawczej). Jak 
podaje K.B. Matusiak, przedsiębiorcy mają w stosunku do jednostek naukowych sprecyzowane oczekiwania 
i spodziewają się z ich strony zdolności do przekształcenia wiedzy w nowe produkty i usługi, umiejętności 
przystosowania się jednostek naukowych do zmieniających się warunków rynkowych, ustawicznego uczenia się 
i doskonalenia przez całe życie ich pracowników, by nadążać za wyzwaniami rynku, oraz pełniejszej integracji 
z otoczeniem ekonomiczno-społecznym, co oznacza podejmowanie wyzwań naukowych zgodnymi z kierunkami 
rozwoju rynków

24
. Według tego autora, wzajemną współpracę uczelni i przedsiębiorców cechuje „luka komuni-

kacyjna” związana z istnieniem głębokich różnic w podejściu do realizowanych zadań pomiędzy naukowcem, 
często skoncentrowanym na swoich pasjach naukowych, a przedsiębiorcą dążącym do zysku i skupionym na 
walce o klientów. 

Statystyka publiczna gromadzi dane na temat współpracy w zakresie działalności innowacyjnej. W 2015 roku 
działania o takim charakterze podjęło w województwie śląskim ogółem 6% firm z sektora przemysłu i 1,8% firm 

                                                                 
24 K. B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowa-

cyjnych, Warszawa 2010, s. 8. 
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z sektora usług. Co charakterystyczne, odsetek ten systematycznie maleje w ostatnich latach. Widoczne jest 
tutaj duże zróżnicowanie ze względu na wielkość firmy. I tak, zdecydowanie największy jest udział firm najwięk-
szych, czyli liczących powyżej 250 pracowników – wynosi on 31,8% dla sektora przemysłu i 16% dla sektora 
usług. Z kolei najmniejszy odsetek współpracujących przedsiębiorstw to firmy małe liczące od 10 do 49 pracow-
ników – udział ten wynosi dla sektora przemysłu i usług odpowiednio 2,3% i 0,8%

25
. W porównaniu z innymi 

regionami kraju, odsetek firm podejmujących współpracę w zakresie innowacji w śląskim jest nieco wyższy od 
przeciętnego dla Polski w przypadku firm z sektora przemysłowego i nieco niższy w przypadku firm z sektora 
usług. Ewolucję odsetka firm podejmujących współpracę w zakresie innowacji pokazano na wykresie poniżej. 

Wykres 11. Odsetek firm, które podjęły współpracę w dziedzinie innowacji w ogóle przedsiębiorstw w latach 2010-2015 

 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS 

W ramach niniejszego badania, zarówno wnioskodawców, jak i potencjalnych beneficjentów zapytano o różne 
aspekty współpracy, a ich wyniki wskazują na znaczące zróżnicowanie obu badanych grup respondentów 
(potencjalnych beneficjentów i wnioskodawców Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020). W przypadku potencjal-
nych beneficjentów współpracę z jednostkami naukowymi deklaruje zaledwie 34% badanych przedsiębiorstw. 
Spośród nich niemal 1/3 współpracuje ze wszystkimi typami wymienionych instytucji. Na wykresie poniżej 
przedstawiono odsetek respondentów wskazujących na współpracę z jednostkami danego typu. 

                                                                 
25 GUS nie podaje danych dla firm liczących poniżej 10 pracowników.  
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Wykres 12. Czy przedsiębiorstwo współpracuje z… - potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Współpracę znacznie częściej deklarują przedsiębiorstwa duże (42-55%), podczas gdy w przypadku firm mikro 
i małych odsetek ten waha się w granicach 7-15%. Wyniki dla poszczególnych kategorii przedstawiono w tabeli 
poniżej. 

Tabela 1. Współpraca z poszczególnymi typami jednostek, a wielkość przedsiębiorstwa – potencjalni beneficjenci 

Typ jednostki 

Wielkość przedsiębiorstwa (wielkość zatrudnienia) Ogółem 

Mikro (1-9) Małe (10-49) Średnie (50-
249) 

Duże (250 
i więcej) 

Jednostkami naukowymi 11,3% 10,9% 31,1% 42,1% 18,7% 

Uczelniami 11,3% 7,8% 34,4% 44,7% 18,2% 

Instytutami badawczymi 12,7% 14,1% 42,2% 55,3% 24,3% 

Żadne z powyższych 71,8% 79,2% 46,7% 34,2% 66,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Można zauważyć, że niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa najczęściej wskazywano na współpracę z insty-
tutami badawczymi.  

Z kolei w przypadku skrzyżowania danych na temat branży, w której działa firma respondenta, z deklarowaną 
współpracą z poszczególnymi typami jednostek, od razu można wskazać, iż są branże, w których przeważającą 
odpowiedzią jest informacja o nie prowadzeniu współpracy z żadnym ze wskazanych typów jednostek. Będą to 
przede wszystkim „transport i infrastruktura transportowa”, gdzie wskazania dla poszczególnych typów jedno-
stek nie przekraczają lub przekraczają nieznacznie 10% oraz technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 
gdzie wskazania są na poziomie 11-16%. W branżach z zakresu technologii medycznych oraz technologii dla 
energetyki i górnictwa można zauważyć przewagę wskazań na współpracę z instytutami badawczymi w stosun-
ku do współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi na poziomie 12-16 punktów procentowych.  

Szczegółowe wyniki dla poszczególnych branż przedstawiono na wykresie poniżej. 
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Wykres 13. Współpraca z poszczególnymi typami jednostek a branża – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Jak wspomniano już wcześniej, wyniki badań w zakresie współpracy z jednostkami naukowymi, uczelniami 
i instytutami badawczymi znacząco różnią się w grupie wnioskodawców. Respondenci deklarowali, iż współpra-
ca z poszczególnymi typami instytucji przekracza 70-80%. Dane prezentuje wykres poniżej. Dla przypomnienia, 
w grupie potencjalnych beneficjentów było to 18-24%.   

Wykres 14. Czy przedsiębiorstwo współpracuje z… - wnioskodawcy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=150) 

Podobnie jak dla wyników badania z potencjalnymi beneficjentami tak i poniżej zamieszczona tabela obrazuje 

wyniki w podziale na wielkość przedsiębiorstwa. Ponieważ w ramach konkursu przewidziano udział wyłącznie 

mikro, małych i średnich firm, to wyniki przedstawiono wyłącznie dla tych kategorii wielkości. 

Tabela 2. Współpraca z poszczególnymi typami jednostek, a wielkość przedsiębiorstwa – wnioskodawcy 

 Wielkość przedsiębiorstwa (wielkość zatrudnienia) Ogółem 

Typ jednostki Mikro (1-9) Małe (10-49) Średnie (50-249) 

Jednostkami naukowymi 76,9% 73,3% 72,0% 74,7% 

Uczelniami 84,6% 86,7% 80,0% 84,7% 

Instytutami badawczymi 70,8% 70,0% 76,0% 71,3% 

Żadne z powyższych 10,8% 11,7% 20,0% 12,7% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=150) 

Współpracę skuteczną rozumianą jako współpracę między co najmniej dwoma niezależnymi stronami w celu 
wymiany wiedzy lub technologii, lub służącą osiągnięciu wspólnego celu opartego na podziale pracy, gdy strony 
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wspólnie określają zakres wspólnego projektu, przyczyniają się do jego realizacji i wspólnie ponoszą ryzyko, jak 
również dzielą się wynikami

26
, deklaruje 30,9% respondentów wśród potencjalnych beneficjentów. Zapytano 

również o to, z jaką liczbą jednostek taką współpracę prowadzą. Wyniki przedstawiono na wykresie poniżej.  

Wykres 15. Z iloma jednostkami Państwa firma prowadzi współpracę skuteczną – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Najwięcej przedsiębiorstw deklaruje współpracę z jedną jednostką (16,6% wszystkich badanych, 48,9% deklaru-
jących współpracę z jednostkami naukowymi/ uczelniami/ instytutami badawczymi). Z największą liczbą 
jednostek współpracują duże i średnie przedsiębiorstwa, a w przypadku firm mikro i małych liczba jednostek, 
z którymi współpracują, nie przekracza 3. 

Sprawdzono również, jak w przypadku potencjalnych beneficjentów wygląda współpraca skuteczna, biorąc pod 
uwagę wielkość firmy i branżę. Pierwszy wykres poniżej prezentuje odsetek przedsiębiorstw deklarujących 
współpracę wśród wszystkich przedsiębiorstw danej kategorii wielkości biorących udział w badaniu. Co nie 
zaskakuje, najczęściej współpracę deklarują przedsiębiorstwa duże (65,8%). Z kolei najrzadziej przedsiębiorstwa 
małe (17,7%), od których częściej współprace skuteczną deklarują przedsiębiorstwa mikro (26,8%). 

Wykres 16. Współpraca skuteczna a wielkość przedsiębiorstwa – potencjalni beneficjenci  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Z kolei uwzględniając branże, w której przedsiębiorstwa działają, najrzadziej współpracę skuteczną deklarują 
przedsiębiorstwa działające w obszarze transportu i infrastruktury transportowej (21,0%) i w produkcji i prze-

                                                                 
26 Jedna strona lub kilka stron mogą ponosić pełne koszty projektu i tym samym zwolnić inne strony z ich ryzyka finansowego. Badania w 

ramach umowy i świadczenie usług badawczych nie są uważane za formy współpracy. 
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twarzaniu materiałów (23,8%). Najczęściej zaś firmy specjalizujące się w technologiach dla energetyki 
i górnictwa (53,7%).  

Wykres 17. Współpraca skuteczna a branża przedsiębiorstwa – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

W przypadku wnioskodawców, 71,3% deklaruje prowadzenie współpracy skutecznej. Można zauważyć częściej 
niż przez potencjalnych beneficjentów deklarowaną współpracę z więcej niż jedną jednostką. Najczęściej 
wskazywano na dwie jednostki, z którymi podmiot współpracuje (32,1%).  

Wykres 18. Z iloma jednostkami Państwa firma prowadzi współpracę skuteczną – wnioskodawcy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=150) 

Zwykłą współpracę rozumianą jako współpracę niezależnych stron na rzecz wymiany wiedzy lub technologii 
albo w celu osiągnięcia wspólnego celu mogącą przybierać charakter doradztwa, świadczenia usług badaw-
czych, etc. deklaruje 30,4% potencjalnych beneficjentów. Podobnie jak w przypadku współpracy skutecznej, 
najczęściej współpraca prowadzona jest z jedną jednostką. 
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Wykres 19. Z iloma jednostkami Państwa firma prowadzi zwykłą współpracę – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Także zwykłej współpracy przyjrzano się uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa i branżę, w której działa. 
Poniższy wykres pozwala zauważyć, że ten typ współpracy jest zdecydowanie mniej popularny dla mikroprzed-
siębiorstw (11,3%) niż współpraca skuteczna (26,8%). Nadal największy odsetek deklarujących współpracę jest 
wśród firm dużych (63,2%).  

Wykres 20. Zwykła współpraca a wielkość przedsiębiorstwa – potencjalni beneficjenci 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Podobne zestawienie opracowano uwzględniając branże, w której działa przedsiębiorstwo.  
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Wykres 21. Zwykła współpraca a branża przedsiębiorstwa – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Jak widać na wykresie powyżej, najrzadziej ten typ współpracy deklarują firmy z branży transportowej (11,1%), 
a najczęściej z branży technologie dla energetyki i górnictwa (53,7%). 

Wnioskodawcy częściej niż potencjalni beneficjenci deklarują prowadzenie zwykłej współpracy – 87,3%. Poniżej 
zaprezentowano rozkład odpowiedzi w zakresie liczby jednostek, z którymi współpraca jest prowadzona: 

Wykres 22. Z iloma jednostkami Państwa firma prowadzi zwykłą współpracę – wnioskodawcy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=150) 
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Tabela 3 poniżej, zakres współpracy obejmuje najczęściej: rozwój technologiczny, doskonalenie jakości wyro-
bów oraz dostęp do informacji i wiedzy, wymianę informacji, transfer wiedzy i wymianę opinii. Rzadziej 
współpraca dotyczy systemów informatycznych oraz rozwoju nowych materiałów. W pojedynczych przypad-
kach współpraca obejmowała nowe metody działania, badania rynku, działania optymalizacyjne, racjonalizację 
energetyczną, certyfikację, pomoc doradczą przy wdrożeniu oraz praktyki studenckie. 
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Tabela 3. Zakres współpracy podejmowanej przez respondentów  

Obszary współpracy Częstotliwość wskazań 

o rozwój technologiczny wysoka 

o doskonalenie jakości produktów wysoka 

o dostęp do informacji i wiedzy, wymiana informacji, transfer wiedzy, 
wymiana opinii 

wysoka 

o systemy informatyczne średnia 

o nowe materiały średnia 

o nowe metody działania niska 

o badania rynku niska 

o działania optymalizacyjne niska 

o racjonalizacja energetyczna niska 

o certyfikacja niska 

o pomoc doradcza przy wdrożeniu niska 

o praktyki studenckie niska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

Wyniki badań jakościowych przeprowadzonych za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych wśród 
potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 wskazują na motywy każdej ze stron do podejmowania współpracy. 
Najważniejsze powody do podejmowania współpracy, którymi kierują się reprezentanci świata nauki to: możli-
wość rozwoju nauki, lepsze dostosowanie badań do potrzeb biznesu, uzyskanie dostępu do danych 
przedsiębiorstw oraz możliwość przetestowania nowych rozwiązań naukowych w praktyce. Główne motywy 
współpracy po stronie przedsiębiorców to: dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej i możliwość wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań, co prowadzi do podnoszenia ich konkurencyjności rynkowej. 

W badaniu CATI zapytano także o to, czy respondent byłby skłonny współpracować z poszczególnymi typami 
jednostek. W przypadku potencjalnych beneficjentów deklarowana chęć współpracy jest na poziomie około 
85%. W przypadku przedsiębiorstw niechętnych takiej współpracy zwykle nie zależy ona od typu jednostki 
(naukowe, uczelnie, instytut badawczy) – nieskłonni do współpracy są do tego niechętni niezależnie od typu 
jednostki, z którą by mieli współdziałać. Firmy średnie i duże częściej deklarują gotowość do podejmowania 
współpracy niż przedsiębiorstwa mikro i małe.  

W przypadku wnioskodawców deklarowana chęć współpracy w zależności od typu jednostek waha się między 
93 a 98%, co oznacza bardzo wysoki poziom wskazań. Może to świadczyć o postrzeganych korzyściach związa-
nych z rozwojem wzajemnej współpracy, które przeważają nad barierami dla takiej współpracy. Zarówno 
wnioskodawcy jak i potencjalni beneficjenci, wśród barier oraz powodów braku skłonności do współpracy 
wskazują przede wszystkim: 

 wysokie koszty takiej współpracy, 

 biurokrację na uczelniach, która opóźnia dokonujący się tam proces decyzyjny związany z podjęciem 

współpracy i późniejszą realizację wspólnych projektów, 

 brak podejścia biznesowego wśród jednostek naukowych (ukierunkowanie na działanie teoretyczne), 

 samowystarczalność przedsiębiorstwa w tym zakresie (własni, kompetentni naukowcy), 

 brak wiedzy o ofercie i możliwościach jednostek naukowych oraz nieznajomość zasad takiej współpra-

cy. 

We wzajemnych relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi, uczelniami i instytutami 
badawczymi dominuje model “zamknięty”, w którym przedsiębiorstwa samodzielnie prowadzą działalność 
badawczo-rozwojową. Wiedzę nabywaną w raczej incydentalnych kontaktach biznesu z nauką cechuje wysoki 
poziom absorpcji, co wynika z faktu, że powstaje ona według specyfikacji określonej przez samo przedsiębior-
stwo. Przepływ wiedzy, gdy współpraca została nawiązana, jest najczęściej jednokierunkowy – od sektora nauki 
do sektora biznesu. Jednostki naukowe pełnią wobec przedsiębiorstw w większości przypadków funkcję usłu-
gową, realizując na ich rzecz zlecone przez nich prace badawcze.  

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego techniką Customer Journey Map oraz w drodze indywidual-
nych wywiadów pogłębionych z potencjalnymi beneficjentami Działania 1.2, współpraca przedsiębiorstw 
z podmiotami świata nauki dokonuje się na wszystkich etapach procesu innowacyjnego, choć w różnych obsza-
rach tego procesu z różną intensywnością i siłą. Najczęściej ta współpraca ma miejsce w obszarze badań 
podstawowych i prac rozwojowych, zaś zdecydowanie rzadziej jest podejmowana w obszarze badań stosowa-
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nych i wdrożeniowych. Wśród głównych powodów podejmowania współpracy najczęściej wymieniano: brak 
wystarczających zasobów rzeczowych (infrastruktury badawczej) do samodzielnego prowadzenia aktywności 
B+R oraz brak odpowiedniej, często wysoce specjalistycznej wiedzy do samodzielnego prowadzenia działalności 
B+R. Przedsiębiorstwa nawiązują współpracę z przedstawicielami świata nauki najczęściej dopiero w sytuacji, 
gdy ich własne zasoby są niewystarczające dla samodzielnego prowadzenia działalności B+R. Wynika to przede 
wszystkim z przeświadczenia przedsiębiorców o dużej bezwładności biurokratycznej tych jednostek skutkującej 
powolnym procesem innowacyjnym, a czas jest niejednokrotnie krytycznym czynnikiem sukcesu rynkowego 
przedsiębiorcy. Wyniki te stoją nieco w opozycji do deklarowanej gotowości współpracy – wskazują na wysoki 
poziom otwartości ze strony przedsiębiorców do podjęcia takiej współpracy, która w fazie realizacyjnej na-
znaczona jest istotnymi utrudnieniami. 

Same jednostki naukowe rzadko samodzielnie wychodzą z inicjatywą podjęcia współpracy, co nadaje tej współ-
pracy charakter zdecydowanie bardziej reaktywny aniżeli proaktywny. To determinuje względnie nietrwały 
charakter współpracy. Na nietrwałość współpracy ma ponadto wpływ nieuregulowana bądź regulowana 
w sposób niesatysfakcjonujący pracowników nauki kwestia dochodów z działań podejmowanych na rzecz 
biznesu i uznania aktywności tego rodzaju za element oceny pracowniczej, co sprawia, że pracownicy naukowi 
niechętnie angażują się we współpracę z biznesem, a jeżeli już to czynią, to współpraca często przybiera charak-
ter nieformalny.  

 

4. Trafność zaprogramowanego wsparcia 
w odniesieniu do potrzeb beneficjentów 

4.3. Determinanty zaangażowania przedsiębiorstw 
w realizację Działania 1.2 

Jak wskazują J. Bogdanienko, M. Haffer i W. Popławski
27

, angażowanie się przedsiębiorstw w działalność ba-
dawczo-rozwojową zależy od szeregu czynników: 

 ekonomicznych 

• postrzeganej efektywności i szybkości zwrotu nakładów na działalność badawczo-rozwojową,  

• możliwości pozyskania kapitału, 

• kwalifikacji siły roboczej, głównie w sferze badawczo-rozwojowej, ale także projektowej 
i kierowniczej, umożliwiającej wyzwolenie ludzkiej kreatywności w rozwiązywaniu problemów. 

• presji rynku, która wymusza proaktywne zachowania przedsiębiorstw w dziedzinie B+R, 

 technicznych 

• potencjału badawczo-rozwojowego i środków wyposażenia technicznego, w tym: produkcyjnego 
majątku trwałego (maszyn i urządzeń, wyposażenia laboratoriów i innych komórek badawczo-
rozwojowych), infrastruktury technicznej, wydajnych systemów zbierania i przetwarzania 
informacji, 

 instytucjonalnych i społecznych 

• otoczenie instytucjonalne wspierające działalność B+R (instytucje władzy państwowej 
i samorządowej, instytucje naukowo-badawcze, instytucje finansowe). 

• system zarządzania (struktura zatrudnienia, struktura organizacyjna, style i metody zarządzania 
itp.),  

                                                                 
27 J. Bogdanienko, M. Haffer i W. Popławski, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

Toruń 2004. 
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• klimat pracy (normy wartości, przekonania, predyspozycje). 

D.W. Birchall i M.S. Armstrong wskazują na determinanty zewnętrzne i wewnętrzne, które kształtują decyzje 
przedsiębiorstw w obszarze B+R

28
. Do determinant zewnętrznych zaliczają oni wszystkie czynniki pojawiające 

się w środowisku ekonomicznym, prawnym i technologicznym przedsiębiorstwa, szczególnie te dotyczące 
branży, w której działa przedsiębiorstwo. Ze środowiska zewnętrznego pochodzi nowa wiedza oraz informacje 
o nowych technologiach. Z kolei determinanty wewnętrzne (zarządzane przez samo przedsiębiorstwo) to: 
strategia przedsiębiorstwa (głównie dotycząca sfery B+R), posiadane i wykorzystywane technologie, charakte-
rystyka procesu B+R (zarządzanie procesem B+R, sprawowanie nad nim nadzoru i kierowanie jego 
prawidłowym przebiegiem), zarządzanie rozwojem (zdolność organizacji do uczenia się opartego na kapitale 
intelektualnym zgromadzonym wewnątrz organizacji). 

Ścieżki decyzyjne przedsiębiorców związane z planowaniem prac badawczo-

rozwojowych 
Jednym z obszarów prowadzonego badania było rozpoznanie i odtworzenie działań podejmowanych przez 
przedsiębiorców województwa śląskiego w związku z planowaniem prac B+R, w tym w zakresie współpracy 
z instytucjami badawczo-rozwojowymi w regionie i poza nim. W trakcie badania analizie wykorzystującej 
technikę Customer Journey Map poddane zostały cele nawiązywania takiej współpracy, źródła zdobywania 
wiedzy przez przedsiębiorców, kanały komunikacji, bariery przy prowadzeniu współpracy, a także jej efekty. 
Poznanie ścieżek decyzyjnych przedsiębiorców związanych z planowaniem prac B+R pozwala określić krąg 
podmiotów potencjalnie zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację prac B+R. Schemat 1 
poniżej przedstawia ścieżkę decyzyjną związaną z planowaniem prac badawczo-rozwojowych. 

Badania przeprowadzone przy zastosowaniu technik Customer Journey Map i indywidualnych wywiadów 
pogłębionych wskazały na dwie kluczowe determinanty angażowania się przez przedsiębiorców w prowadzenie 
prac B+R.  

Pierwszą z tych determinant jest świadomość konieczności podejmowania prac w obszarze B+R jako czynnika 
kształtującego konkurencyjność firmy. Nie zawsze innowacje powstają jako rezultat prac B+R prowadzonych 
przez przedsiębiorcę samodzielnie lub w kooperacji z innym podmiotem. Wiedza niezbędna do wprowadzenia 
przez przedsiębiorstwo innowacji może zostać także nabyta, jednakże istnieje wśród przedsiębiorców przeko-
nanie, że tylko wiedza powstająca w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych ma cechy realnej nowości 
i zawiera potencjał, który przedsiębiorca może wykorzystać, by istotnie wyróżnić swoją ofertę na rynku. 

Drugą determinantą jest posiadana wiedza na temat trendów rozwojowych w danej dziedzinie. Samo prze-
świadczenie o potrzebie aktywności w obszarze B+R nie będzie wystarczające do jej podjęcia, o ile 
przedsiębiorstwo nie będzie w posiadaniu wiedzy istotnej w danej dziedzinie, stanowiącej podstawę do kształ-
towania jego konkurencyjności obecnie i w przyszłości. Istotnymi źródłami tej wiedzy, na które wskazywali 
indagowani w trakcie badań przedsiębiorcy, są: Internet, literatura fachowa, konferencje, seminaria i szkolenia. 
Niejednokrotnie wiedzę tworzy obserwacja poczynań konkurencji, a także współpraca z kooperantami, dostaw-
cami i wnikliwe badanie potrzeb klientów. 

Przy istniejącej świadomości prowadzenia prac B+R i wykorzystując wiedzę o kierunkach rozwoju danej dziedzi-
ny, przedsiębiorcy generują własne pomysły związane z kreowaniem innowacji, wykorzystują pomysły innych 
podmiotów poprzez ich dodatkowe wzbogacenie lub też współpracują przy ich tworzeniu z innymi. Ten ostatni 
sposób generowania pomysłów może być tworzony we współpracy w ramach konsorcjów zawiązywanych 
w obszarze B+R. 

Nie wszystkie pomysły mają szanse na realizację, chociażby ze względu na ograniczone zasoby, jakie można na 
ten cel przeznaczyć. Szanse na wdrożenie mają tylko niektóre pomysły, które pozostaną po przeprowadzeniu 
procesu selekcji. Decyzja o wyborze danego pomysłu uwarunkowana jest spełnieniem szeregu, indywidualnie 
ustalonych przez przedsiębiorstwo w zależności od własnych preferencji, czynników. Przeprowadzone przez 
Ewaluatora badania wskazały, że najważniejszymi czynnikami decyzyjnymi są: potencjał komercjalizacji danego 
pomysłu, innowacyjność mającego powstać rozwiązania, wykonalność projektu obejmująca analizę ryzyka, 
opłacalność projektu, możliwość uzyskania dofinansowania oraz wyposażenie w odpowiednie zasoby (infra-
strukturę B+R, kompetencje, zasoby ludzkie). Należy jednocześnie podkreślić, że brak wyposażenia w niezbędne 

                                                                 
28 D.W. Birchall, M.S. Armstrong, Innovation Management. Achieving Multiple Objectives, Henley Management College 2001. 
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zasoby nie przekreśla możliwości podejmowania prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwo, bowiem 
istnieje w tym względzie możliwość substytucji zasobów poprzez pozyskanie do współpracy podmiotów ze 
świata nauki lub biznesu, które będą w stanie te brakujące zasoby zapewnić. Tu także tkwi szczególny potencjał 
do formowania się konsorcjów dla przygotowania i późniejszej realizacji prac B+R. 

Ocena przez przedsiębiorców możliwości podejmowania współpracy w ramach konsorcjów z innymi podmio-
tami wyrażona w toku badań terenowych nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, przedsiębiorcy obawiają się 
szerszego ujawnienia swoich strategicznych zamierzeń, których istotnym elementem są prace badawczo-
rozwojowe. Z drugiej strony, projekty realizowane w konsorcjach dają większe możliwości zachowania tajemni-
cy przedsiębiorstwa w porównaniu z sytuacją samodzielnego korzystania z środków publicznych, gdy 
zamówienie na usługi badawcze realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności zmusza do częściowego, 
publicznego ujawnienia istoty zlecanych prac B+R.  

Ponadto, warto zwrócić uwagę na istotny element procesu decyzyjnego przedsiębiorcy związany z oceną ryzyka 
podejmowanej działalności B+R. Negatywna konkluzja będąca w wielu przypadkach wynikiem takiej analizy 
zniechęca przedsiębiorców do podejmowania działań B+R obarczonych zwiększonym ryzykiem, które nie do 
końca da się zminimalizować. Słuszna w tym kontekście wydaje się rekomendacja płynąca z badania pt. „Ewalu-
acja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 
podsumowanie realizacji i efektów Programu”, wskazująca na konieczność umiejętnego stosowania w praktyce 
oceny realizacji projektów B+R mechanizmów przewidujących akceptację niepowodzenia realizacji projektu 
badawczego. Sytuacje takie zostały po raz pierwsze w obecnym okresie programowania włączone do zapisów 
umów na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, tym niemniej sporym wyzwaniem może okazać się 
wdrożenie metod i sposobów weryfikacji oraz kontroli projektów badawczo-rozwojowych uzwględniających ich 
specyfikę związaną z ponadprzeciętnym ryzykiem, immanentnie związanym z taką działalnością. 
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Schemat 1. Ścieżki decyzyjne przedsiębiorców związane z planowaniem prac B+R 
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Źródła informacji o konkursie w ramach Działania 1.2 RPO WSL – perspektywa 

potencjalnego beneficjenta 
Badanie przeprowadzone przy wykorzystaniu techniki Customer Journey Map pozwoliło odtworzyć także 
sposoby działania przedsiębiorców związane z pozyskiwaniem informacji o możliwościach finansowania zakupu 
infrastruktury i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Źródła informacji, z których korzystali potencjalni 
beneficjenci Działania 1.2, można ogólnie podzielić na: (i) informacje pozyskiwane samodzielnie przez przedsię-
biorców oraz (ii) informacje uzyskiwane spoza przedsiębiorstwa, co przedstawia Schemat 2 poniżej. 

W przypadku informacji pozyskiwanych samodzielnie, ich głównym źródłem była strona internetowa Śląskiego 
Centrum Przedsiębiorczości, której struktura i sposób prezentacji informacji umożliwiał szybkie i bezproblemo-
we dotarcie przez przedsiębiorców do wiarygodnej informacji. Informacje z zewnątrz trafiały do 
przedsiębiorstw różnymi kanałami. Najczęściej były to informacje przekazywane przez firmy doradcze, które 
starały się zainteresować konkursem przedsiębiorców w nadziei na przyszłą, komercyjną współpracę przy 
tworzeniu wniosku projektowego. Częstym źródłem informacji zewnętrznej były także szkolenia, konferencje 
i spotkania informacyjne, podczas których pojawiała się informacja o konkursie. Wreszcie, takim źródłem 
informacji spoza firmy byli klienci firmy, jej dostawcy i inne podmioty współpracujące (np. w ramach klastra), 
informacje uzyskiwane za pośrednictwem mediów lub w drodze mailingu prowadzonego przez śląskie instytu-
cje otoczenia biznesu zorientowane na wsparcie przedsiębiorców. 

Schemat 2. Ścieżki decyzyjne przedsiębiorcy związana z poszukiwaniem informacji o konkursie i z przystąpieniem do konkur-
su w ramach Działania 1.2 RPO WSL 
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Ścieżki decyzyjne przedsiębiorców związane z przystąpieniem do konkursu 

w ramach Działania 1.2 RPO WSL 
Przy zastosowaniu techniki Customer Journey Map prześledzono ścieżkę decyzyjną przedsiębiorców związaną 
z przystąpieniem do konkursu w ramach Działania 1.2 RPO WSL lub rezygnacją z ubiegania się o możliwość 
finansowania działań w obszarze B+R, co przedstawia Schemat 3. 

Respondenci wskazali na wpływ określonych czynników wynikających zarówno z rozwiązań przyjętych w kon-
kursie ogłoszonym w ramach Działania 1.2 RPO WSL, jak również charakterystyki badanych podmiotów, które 
mogły ubiegać się o wsparcie. Część z tych czynników skutkowała rezygnacją z aplikowania o finansowe wspar-
cie w ramach Działania 1.2, inne – poszukiwaniem przez przedsiębiorców alternatywnych rozwiązań 
eliminujących wpływ tych czynników. 

Do rozwiązań zastosowanych w konkursie, których wynikiem była negatywna decyzja potencjalnego benefi-
cjenta o przystąpieniu do konkursu można zaliczyć: (1) zbyt wysoką w opinii niektórych podmiotów minimalną 
wielkość dofinansowania (bariera specyficzna szczególnie dla mikro przedsiębiorstw, ale też małych firm), 
(2) zbyt niski, niesatysfakcjonujący poziom dofinansowania, (3) określenie katalogu rodzajów działalności 
objętych wsparciem, które wykluczyły niektóre podmioty z możliwości ubiegania się o wsparcie, (4) postrzegany 
jako zbyt krótki czas na przygotowanie wniosku tworzący barierę przede wszystkim dla firm najmniejszych, nie 
mogących przeznaczyć odpowiednich zasobów do przygotowania wniosku, oraz (5) brak możliwości łączenia 
zakupu infrastruktury badawczej (typ 1 projektu) z pracami B+R (typ 2). 

Ten sam czynnik, który zniechęcił część potencjalnych beneficjentów lub uniemożliwił im aplikowanie w ramach 
konkursu, to znaczy postrzegany jako zbyt krótki czas na przygotowanie wniosku, nie miał całkowicie destruk-
cyjnego wpływu na grupę innych, potencjalnych beneficjentów, którzy podjęli działania mające neutralizować 
jego negatywny wpływ. Tym sposobem eliminacji negatywnego wpływu tego czynnika na decyzję o aplikowa-
niu, było skorzystanie z usług firmy doradczej w zakresie przygotowania wniosku. Z usług firm doradczych 
korzystali ponadto wnioskodawcy, dla których barierą okazał się zbyt wysoki w ich opinii stopień skomplikowa-
nia wniosku oraz ci wnioskodawcy, którzy nie posiadali wcześniejszych doświadczeń, ani wiedzy niezbędnej do 
przygotowania wniosku. Wszystkie te bariery, które są eliminowane przy wsparciu firm doradczych, mogłyby 
zostać złagodzone lub całkowicie usunięte w sytuacji współpracy w ramach konsorcjów, gdzie przynajmniej 
jeden z partnerów może podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie aplikowania, a konsorcjanci 
mogą połączyć zasoby dla przygotowania wniosku w wymaganym terminie. 

Obawy potencjalnych beneficjentów związane z aplikowaniem wynikają niekiedy także z niewiedzy na temat 
możliwości uregulowania praw własności intelektualnej w sytuacji prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 
wspólnie z innym podmiotem. W tej sytuacji przedsiębiorcy sięgają po wsparcie ze strony wyspecjalizowanych 
instytucji otoczenia biznesu, np. ośrodków sieci Enterprise Europe Network. 

Wreszcie, destymulantą aplikowania w ramach Działania 1.2 jest dla części potencjalnych beneficjentów zbyt 
niski poziom dofinansowania. W takiej sytuacji rozważane są alternatywne źródła finansowania działań 
w obszarze B+R, np. program Unii Europejskiej Horyzont 2020 lub krajowe programy Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. 
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Schemat 3. Ścieżki decyzyjne przedsiębiorców związane z przystąpieniem do konkursu w ramach Działania 1.2 RPO WSL 
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Warunki konkursu jako determinanta decyzji o przystąpieniu do Działania 

1.2 
Jedną z determinant zainteresowania uczestnictwem w konkursie może być minimalna wartość dofi-
nansowania, która ustawiona na zbyt wysokim poziomie może potencjalnie zniechęcać do 
podejmowania starań o pozyskanie środków. W przypadku Działania 1.2 minimalna kwota dofinanso-
wania została ustanowiona na poziomie 200 tys. PLN. Zdecydowana większość potencjalnych 
beneficjentów (93,9%) oraz wnioskodawców (70,7%), których poproszono o jej ocenę uznała, że jest to 
kwota optymalna.  

Wykres 23. Ocena minimalnej wartości dofinansowania (200 tys. PLN) – po lewej potencjalni beneficjanci (n=391), 
po prawej wnioskodawcy (n=150) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

Na zbyt wysoką minimalną wartość dofinansowania wskazywały przede wszystkim mikro i małe przed-
siębiorstwa, uzasadniając to często potrzebą realizacji mniejszych projektów badawczych. 
Respondentów zapytano także o ich opinię na temat wysokości kwoty maksymalnej, która została 
określona na poziomie 10 mln PLN dla projektów typu 1 (Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza 
badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej). W tym przy-
padku także zdecydowania większość potencjalnych beneficjentów (97,4%) oraz wnioskodawców 
(81,3%) uznała ją za kwotę optymalną. 
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Wykres 24. Ocena maksymalnej kwoty dofinansowania dla projektów typu 1 (10 mln PLN) – po lewej potencjalni 
beneficjanci (n=391), po prawej wnioskodawcy (n=150) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

Dość podobnie wyglądają wyniki przy pytaniu o kwotę maksymalną dla projektów typu 2 (Wsparcie prac 
B+R w przedsiębiorstwach) wynoszącą 5 mln PLN Typ 2, co obrazują poniższe wykresy.  

Wykres 25. Ocena maksymalnej kwoty dofinansowania dla projektów typu 2 (5 mln PLN) – po lewej potencjalni 
beneficjanci (n=391), po prawej wnioskodawcy (n=150) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

W obu przypadkach można zauważyć pewien odsetek odpowiedzi wskazujących, iż kwota ta jest za 
wysoka. Analiza uzasadnienia tych odpowiedzi pokazuje jednak, że te odpowiedzi dotyczą przede 
wszystkim sytuacji, w których przedsiębiorstwa planowały realizować mniejsze projekty lub sugestii, że 
lepiej by z dofinansowania skorzystało więcej firm. Jednocześnie pojawiły się pojedyncze głosy, że taka 
kwota może być za mała na duże, złożone projekty.  

Respondenci wypowiadali się także na temat czasu potrzebnego do przygotowania wniosku. Według 
78,5% potencjalnych beneficjentów okres 2 miesięcy to czas optymalny. Podobnego zdania było nieco 
mniej wnioskodawców (68,7%).  
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Wykres 26. Ocena czasu na przygotowanie wniosku (2 miesiące) – po lewej potencjalni beneficjanci (n=391), po 
prawej wnioskodawcy (n=150) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

Wśród potencjalnych beneficjentów zapytanych o powody, dla których nie zdecydowali się na złożenie 
wniosku, wskazywano na zbyt krótki czas na złożenie wniosku. 41,2% potencjalnych beneficjentów 
twierdzi, że rozważało złożenie wniosku, z czego ponad połowa jako powód niezłożenia wniosku wska-
zała zbyt krótki czas. Podobny odsetek respondentów wskazał jednocześnie, iż za późno dowiedział się 
o konkursie. Można więc wnioskować, że dla znaczącej części potencjalnych beneficjentów czas na 
przygotowanie wniosku okazał się za krótki z powodu zbyt późnej informacji o konkursie. 

Jednym z elementów badania było sprawdzenie, czy partnerstwa z jednostkami prowadzącymi działal-
ność naukową zawiązywane na potrzeby wniosku w ramach Działania 1.2 mogą stanowić barierę dla 
złożenia wniosku. Zaledwie 3,3% potencjalnych beneficjentów i 6,0% wnioskodawców wskazało, iż takie 
partnerstwa mogą faktycznie stanowić barierę.  

Wykres 27. Czy partnerstwa z jednostkami prowadzącymi działalność naukową zawiązywane na potrzeby wniosku 
w ramach Działania 1.2 mogą stanowić barierę dla złożenia wniosku? – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 
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Wykres 28. Czy partnerstwa z jednostkami prowadzącymi działalność naukową zawiązywane na potrzeby wniosku 
w ramach Działania 1.2 mogą stanowić barierę dla złożenia wniosku? - wnioskodawcy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=150) 

1/3 badanych wnioskodawców wskazała, że zakres dokumentacji wymaganej w trakcie składania 
wniosków był zbyt obszerny (chociażby w porównaniu z wymogami NCBR w stosunku do projektów 
o zbliżonym charakterze, np. projektami sektorowymi INNOMED, itp., na co wskazywali uczestnicy IDI) 
i powodował nadmierne obciążenia administracyjne firmy. Relatywnie duży odsetek tych wskazań może 
sugerować, że złożenie aplikacji wymagało znacznych nakładów pracy po stronie wnioskodawców. 
Analiza dokumentacji konkursowej nie wskazuje jednakże na nadmierne w stosunku do obowiązujących 
rozporządzeń i wytyczne w zakresie ubiegania się o pomoc publiczną wymagania kierowane w stosunku 
do wnioskodawców i ograniczenie się zasadniczo do będących w dyspozycji wykonawcy sprawozdań 
finansowych i dokumentów rejestrowych. Za duże ułatwienie dla wnioskodawców należy uznać możli-
wość składania wielu niezbędnych załączników, których pozyskanie mogłoby być utrudnione w ramach 
czasowych przewidzianych przez konkurs (np. decyzje środowiskowe, budowlane, itp.), dopiero na 
etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Na etapie wnioskowania obowiązkowe były dokumenty 
będące w posiadaniu wnioskodawcy, tj. sprawozdania finansowe, dokumenty rejestrowe.  

Inne czynniki mogące zniechęcać do składania wniosków w ramach Działania 1.2., na które wskazywali 
respondenci badań ilościowych i jakościowych, to: konieczność zaangażowania dużej liczby osób do 
przygotowania wniosku, długi czas rozpatrywania wniosków, katalog kosztów kwalifikowanych, trudno-
ści ze zrozumieniem instrukcji, wysokość wkładu własnego, brak dostępu dla dużych przedsiębiorstw.  
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Wykres 29. Czy zakres dokumentacji wymaganej w trakcie składania wniosków był zbyt duży w Państwa opinii 
i powodował nadmierne obciążenia administracyjne dla Państwa firmy? – wnioskodawcy  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=150) 

Zaledwie 13% wnioskodawców wskazało, że dotarcie do niezbędnych informacji na temat konkursu 
sprawiało trudność przedsiębiorstwu. 

Wykres 30. Czy dotarcie do niezbędnych informacji na temat konkursu sprawiało Państwu trudność? – wnioskodaw-
cy  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=150) 

Zapytano w obu badaniach o inne czynniki mogące zniechęcać do składania wniosków w ramach Dzia-
łania 1.2. Wśród wskazań respondentów znalazły się m.in.: 

 konieczność zaangażowania dużej liczby osób do przygotowania wniosku, 

 długi czas rozpatrywania wniosków, 

 katalog kosztów kwalifikowanych, 
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 trudności ze zrozumieniem instrukcji, broszur, 

 wysokość wkładu własnego, 

 brak dostępu dla dużych przedsiębiorstw, 

 czas na przygotowanie wniosku,  

 wartość dofinansowania, 

 partnerstwo. 

Kryteria wyboru projektów z obszaru wsparcia działalności B+R w przed-

siębiorstwach 
Istotnym czynnikiem kształtującym decyzje potencjalnych beneficjentów o aplikowaniu lub zaniechaniu 

aplikowania o finansowanie sfery B+R w ramach Działania 1.2 RPO WSL mogą być przyjęte kryteria 

wyboru projektów. Poniżej analizie poddano układ kryteriów przyjętych w pierwszym konkursie ogło-

szonym w ramach Działania 1.2, a następnie wskazano na rozwiązania przyjęte w innych regionach 

Polski, dokonując ich krytycznej oceny, a w jej rezultacie wskazując dobre przykłady zastosowanych 

rozwiązań, które mogłyby zostać ewentualnie powielone przy programowaniu kolejnych konkursów.  

Kryteria wyboru projektów zostały zapisane w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WSL 2014-2020. W odnie-

sieniu do działania 1.2 stosuje się 21 kryteriów merytorycznych, które są następujące: 

a) Kryteria zerojedynkowe: 

 rodzaj prowadzonych badań (dotyczy projektów typu 2), 

 dysponowanie przez wnioskodawcę wiarygodnym i realnym planem w zakresie prac B+R 

(dotyczy projektów typu 1), 

 zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-

2020, 

 zgodność poziomu wsparcia z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, 

 zgodność wsparcia dużych przedsiębiorstw z zasadami programu, 

 techniczna i finansowa wykonalność projektu, 

 zasadność i odpowiednia wysokość wydatków, 

 spełnianie przez projekt zasad udzielania pomocy publicznej oraz warunki określone w pa-

kiecie aplikacyjnym dla konkursu, 

 metodologia projektu, 

 zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, 

 zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, 

 zgodność projektu z celami Działania, 

 realność wskaźników. 

 

b) Kryteria punktowane: 

 potencjał wnioskodawcy, 

 poziom innowacyjności rezultatów projektu, 

 efektywność, 

 zasada dodatkowości funduszy strukturalnych, 

 zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia, 

 wzmocnienie sektora MŚP w obszarze B+R, 
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 dodatkowe efekty, 

 wdrożenie rezultatów projektu na terenie województwa źląskiego.  

 

W ramach badania dokonano analizy merytorycznych kryteriów wyboru projektów w regionalnych 

programach operacyjnych w odniesieniu do działań, których zakres przedmiotowy i podmiotowy jest 

analogiczny do Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020. Zestawienie analizowanych kryteriów zostało prze-

stawione w Załączniku nr 11. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że: 

• w województwie śląskim zastosowano stosunkowo dużo kryteriów oceny projektów, co może 

wpływać na obciążenie ekspertów dokonujących oceny; 

• najmniejsza liczba kryteriów merytorycznych stosowanych w analogicznych działaniach do 

Działania 1.2 RPO WSL wynosi 5 (województwo zachodniopomorskie), największa – 24 

(wielkopolskie, kujawsko-pomorskie). Niewielka liczba kryteriów w województwie 

zachodniopomorskim wynika z tego, że zastosowano tam odmienne niż w pozostałych 

regionach podejście do definiowania kryteriów. W rzeczywistości zestaw cech projektów, które 

są analizowane i za które są przyznawane punkty jest znacznie szerszy.  

W naszej ocenie warto zwrócić uwagę na kryteria merytoryczne stosowane w następujących wojewódz-

twach: lubelskim, świętokrzyskim oraz w wybranych aspektach – małopolskim, mazowieckim, 

pomorskim. 

Województwo lubelskie  

1. Liczba kryteriów jest ograniczona do 9, co ułatwia ocenę ekspercką.  

2. Metody pomiaru zostały dość precyzyjnie opisane, co umożliwia poprawna ocenę oraz ułatwia 

wnioskodawcom przygotowanie wniosku. 

3. Zakres kryteriów pokrywa istotne aspekty, dzięki czemu istnieje możliwość zapewnienia wybo-

ru projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju regionu. Do kryteriów tych zaliczamy:  

A) dla działania 1.2 Badania celowe:  

 potencjał wnioskodawcy, 

 zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektu, 

 innowacyjność projektu, 

 komercjalizacja badań, 

 efektywna współpraca w projekcie i promocja wyników, 

 oddziaływanie na ochronę środowiska, 

 rozwój TIK – jako kryterium pozwalające na wspieranie określonego sektora uznanego za 

ważny dla tego regionu. 

 

Oceniane są również: wzmocnienie sektora MŚP w obszarze B+R oraz wkład własny, co wydaje się 

niekonieczne. W pierwszym kryterium oceniane jest, czy wnioskodawca należy do sektora MŚP, co 

może być dokonywane na innym etapie oceny (nie w ramach oceny merytorycznej). Premiowanie 

wkładu własnego z kolei  zwiększa ryzyko wystąpienia sytuacji, w której innowacyjne projekty o dużym 

potencjale rozwojowym mogą nie wejść do realizacji z uwagi na uwarunkowania finansowe, nie zaś na 

niedostatki merytoryczne projektu. Ryzyko to nie jest zaniedbywalne, jeżeli bierze się pod uwagę 

strukturę wnioskodawców według wielkości przedsiębiorstwa (dominują mikro- i małe przedsiębior-

stwa, dla których wkład własny często jest problematyczny).   
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B) dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach: 

 potencjał wnioskodawcy, 

 zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektu, 

 wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 

 komercjalizacja badań, 

 efektywna współpraca w projekcie, 

 oddziaływanie na ochronę środowiska, 

 rozwój TIK – jako kryterium pozwalające na wspieranie określonego sektora uznanego za 

ważny dla tego regionu  

oraz podobnie jak w Działaniu 1.2 kryteria: wzmocnienie sektora MŚP w obszarze B+R oraz wkład 

własny, do których stosują się te same wątpliwości, co opisane powyżej.  

 

Województwo świętokrzyskie 

W ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości wspierane są 

dwa typy projektów:  

1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo–rozwojowego służącego 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; 

2. Projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów 
i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). 

Liczba kryteriów merytorycznych jest ograniczona, a jednocześnie pokrywa aspekty kluczowe dla 

wyboru najlepszych projektów: 

a) poziom gotowości technologii będącej przedmiotem projektu przed rozpoczęciem projektu, 

b) nowość rezultatów projektu, 

c) praktyczna użyteczność rezultatów prac B+R, 

d) opłacalność wdrożenia rezultatów prac B+R, 

e) realizacja projektu prowadząca do wzrostu zatrudnienia personelu badawczego, 

f) wpływ projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady zrównowa-

żonego rozwoju, 

g) udział wnioskodawcy w konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji, w ramach któ-

rej składany jest projekt. 

Definicje kryteriów i sposób pomiaru są jasno opisane, co sprzyja obiektywnej ocenie wniosków. W 

ocenie Ewaluatora stosowany zestaw kryteriów jest interesująco zaprojektowany i może stanowić 

inspirację do ewentualnych zmian.  

 

Województwo małopolskie 

W województwie małopolskim zastosowano dwustopniową ocenę. W działaniu 1.2 wyodrębniono dwa 
poddziałania: Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (w ramach którego 
wspierane są dwa typy projektów: badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace rozwojowe 
związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej); Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura 
badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 
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Kryteria dla tych dwóch poddziałań nie są identyczne, do oceny w podziałaniu 1.2.2. weszły na przykład: 

zakres współpracy z sektorem nauki oraz stan przygotowania projektu do realizacji (oba te kryteria są 

warte rozważenia).  

 

Województwo mazowieckie  

W województwie mazowieckim stosowane są trzy kryteria merytoryczne ogólne oraz kryteria meryto-

ryczne szczegółowe, odrębne dla projektów mających na celu tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-

rozwojowego oraz dla projektów badawczo-rozwojowych.  

W Mazowieckim specyficzny jest dość duży nacisk na realizację agend badawczych, co wynika z hory-

zontalnego (nie branżowego) zakresu inteligentnych specjalizacji. Pomijając te specyficzne kryteria, 

warto zwrócić uwagę na inne, które mogą stanowić inspirację do wprowadzenia zmian.  

Wśród kryteriów wyboru projektów, mających na celu tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego, można wskazać:  

 wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego MŚP lub współpracy sieciowej z udziałem 

MŚP, 

 gotowość projektu do realizacji, 

 skala oddziaływania, 

 wzrost liczby etatów badawczych. 

Ten ostatni wskaźnik pojawia się w ocenie projektów w kilku RPO.  

Wśród kryteriów wyboru projektów badawczo-rozwojowych można wskazać:  

 współpracę ze sferą B+R, 

 przewidywane ryzyka, 

 realizację projektu w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, 

 zdolność do wdrożenia wyników projektu do własnej działalności gospodarczej. 

Punkty za prawidłową ocenę ryzyk projektowych również pojawiają się w ocenie projektów w kilku RPO.  

Definicje wskazanych kryteriów wraz z punktacją zostały przedstawione w tabeli zamieszczonej 
w Załączniku nr 11. 

 

Województwo pomorskie 

W Pomorskim interesujące są następujące kryteria: 

 wkład w zakładane efekty realizacji Programu, 

 oddziaływanie projektu, 

 kompleksowość projektu, 

 komplementarność projektu. 

Definicje wskazanych kryteriów wraz z punktacją zostały przedstawione w tabeli zamieszczonej 
w Załączniku nr 11. 

Dwa pierwsze kryteria są istotne z punktu widzenia szerszego odziaływania projektów i ich wpływu na 
potencjalne zmiany, jakie dokonują się w regionie. Są one uzupełniane przez kolejne dwa, które 
wzmacniają ten efekt. Zestaw ten jest szczególnie interesujący ze względu na synergiczne efekty, jakie 
daje połączenie wymienionych kryteriów. Konsekwencją  ich zastosowania powinny być widoczne 
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efekty, o czym będzie można przekonać się jednak dopiero po ewaluacji ex-post. Podobny zestaw nie 
pojawia się w innych regionach, co też zasługuje na uwagę, ponieważ niektóre kryteria występują często 
w regulaminach konkursów, w których oferowane jest wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących 
prace B+R. 

Dokonano również analizy, które kryteria stosowane w RPO WSL w Działaniu 1.2 pojawiają się w innych 

RPO w zbliżonym brzmieniu. Jej wyniki przedstawia poniższe zestawienie. 

Nazwa kryterium Występowanie Przykładowe RPO 

Rodzaj prowadzonych badań (dotyczy 2 typu projektów)  Tak dolnośląskie 

Wnioskodawca dysponuje wiarygodnym i realnym planem w 
zakresie prac B+R (dotyczy 1 typu projektu) 

Tak małopolskie 

Zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacji  Tak mazowieckie 

Poziom wsparcia zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej 

Tak  małopolskie 

Zgodność wsparcia dużych przedsiębiorstw z zasadami 
programu 

Tak, ale nieco inne ujęcie 

Wykonalność projektu techniczna i finansowa  Tak  mazowieckie 

Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków  Tak podkarpackie 

Projekt spełnia zasady udzielania pomocy publicznej oraz 
warunki określone w pakiecie aplikacyjnym dla konkursu  

Tak kujawsko-
pomorskie 

Metodologia projektu  Tak, ale nieco inne ujęcie 

Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi  Tak kujawsko-
pomorskie 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  

Tak podkarpackie 

Zgodność projektu z celami działania  Nie  

Realność wskaźników  Tak podkarpackie 

Potencjał wnioskodawcy  Tak  lubelskie 

Poziom innowacyjności rezultatów projektu  Tak  świętokrzyskie 

Efektywność  Tak lubuskie 

Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych  Nie  

Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia  Tak mazowieckie 

Wzmocnienie sektora MŚP w obszarze B+R  Tak lubelskie 

Dodatkowe efekty  Tak, ale nieco inne ujęcie 

Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie 
województwa  

Tak podkarpackie 

 

Na podstawie analizy rozwiązań zastosowanych w innych RPO wydaje się, że istnieje pewne pole do 

zmian w doborze merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 RPO WSL. Po pierwsze, 

warto rozważyć ograniczenie liczby kryteriów, co w szczególności dotyczy kryteriów zerojedynkowych 

(np. realność wskaźników). Część z tych kryteriów być może mogłaby być weryfikowana na etapie oceny 

formalnej (np. spełnianie zasad udzielania pomocy publicznej oraz warunków określone w pakiecie 

aplikacyjnym dla konkursu). Po drugie, dwa kryteria odnoszą się do zasad horyzontalnych, jedno z nich 

mogłoby zostać wyeliminowane. Po trzecie, część kryteriów ocenianych punktowo mogłaby zostać 

zastąpiona innymi (np. kryterium efektywności nakłada się z kryterium zasadności i odpowiedniej 

wysokości wydatków).  
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Przeprowadzona analiza ma jedynie ułatwić dokonywanie porównań między kryteriami stosowanymi w 

różnych RPO i nie implikuje rekomendacji zmian w kryteriach, ponieważ każdy region ma inne cele 

rozwojowe, do których dobierane są kryteria wyboru projektów.  

 

4.4. Przewidywany stopień zaangażowania przed-
siębiorstw w realizację Działania 1.2 RPO WSL 2014-
2020 

Analiza przewidywanego stopnia zaangażowania przedsiębiorstw w realizację Działania 1.2 RPO WSL 
2014-2020 w przyszłości została przeprowadzona w oparciu o wyniki badania ilościowego CATI, jak 
również badań jakościowych – indywidualnych wywiadów pogłębionych i Customer Journey Map wśród 
potencjalnych beneficjentów tego Działania.  

W ramach badania CATI respondentów zapytano, czy ich przedsiębiorstwo będzie zainteresowane 
złożeniem wniosku w przyszłych konkursach. Przez potencjalnych beneficjentów częściej wskazywany 
był typ 2 „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” (53,7%) niż typ 1 „Tworzenie lub rozwój istniejące-
go zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej" 
(37,1%).  

Wykres 31. Czy Państwa firma będzie zainteresowana realizacją projektów w przyszłych konkursach ogłaszanych 
w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 1.2? – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

39% dużych przedsiębiorstw będących potencjalnymi beneficjentami zadeklarowało potencjalne zainte-
resowanie składaniem wniosków w ramach projektów typu 1, a 57% w ramach projektów typu 2. 
Jednocześnie 15% zadeklarowało brak zainteresowania obydwoma typami. Uzyskane wyniki należy 
ocenić jako optymistyczne w kontekście przyszłej realizacji Działania 1.2, dające możliwość przewidy-
wania dość dużego zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów w przypadku kolejnych 
konkursów. 

Wykres poniżej prezentuje deklarowane zainteresowanie dla obu typów projektów w podziale na 
wielkość przedsiębiorstwa. Zauważyć można, że projektami typu 1 „Tworzenie lub rozwój istniejącego 
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zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej" naj-
mniej zainteresowane są mikroprzedsiębiorstwa, podczas gdy projektami typu 2 „Wsparcie prac B+R 
w przedsiębiorstwach” są one zainteresowane najczęściej.  

Wykres 32. Zainteresowanie typem projektu a wielkość przedsiębiorstwa – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Analizując zainteresowanie pod kątem tego, w jakiej branży działa potencjalny beneficjent, zauważyć 
można największe zainteresowanie typem 1 projektów wśród przedsiębiorstw specjalizujących się 
w zakresie technologii medycznych (57,7%), a typem 2 projektów wśród przedsiębiorstw działających 
w branży przemysłu maszynowego, samochodowego, lotniczego i górniczego (63,8%). 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że przedsiębiorcom w ankiecie zadawano pytania bez określania, jakie 
warunki np. w zakresie wysokości dofinansowania, przewidziano dla dużych przedsiębiorstw. W ankie-
cie zapytano potencjalnych przedsiębiorców, czy znają zapisy RPO oraz zapisy dotyczące konkursu 
w ramach Działania 1.2.  

Wykres 33. Znajomość dokumentacji – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 
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Około 1/3 badanych potencjalnych beneficjentów nie zna zapisów RPO WSL i/lub zapisów dotyczących 
konkursów w ramach Działania 1.2. Biorąc pod uwagę niechęć respondentów do przyznawania się do 
niewiedzy należy przypuszczać, iż w rzeczywistości ten odsetek jest większy. Uzyskane wyniki wskazują 
na zasadność podjęcia działań promocyjnych i komunikacyjnych, które przybliżą wiedzę na temat istoty 
Działania 1.2 wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem wsparcia. 

Odsetek odpowiedzi potwierdzających zainteresowanie Działaniem 1.2 był znacząco wyższy w przypad-
ku wnioskodawców – typ 1: 70,0%, typ 2: 74,7%. 

Wykres 34. Czy Państwa firma będzie zainteresowana realizacją projektów w przyszłych konkursach ogłaszanych 
w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 1.2? - wnioskodawcy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=150) 

Podobnie jak wnioskodawcy znacznie częściej współpracują z instytucjami, tak i w przyszłości chętniej 
oni deklarują realizację projektu w partnerstwie niż potencjalni beneficjenci (72,3% do 33,2%). 

W przypadku potencjalnych beneficjentów ponad 20% respondentów deklaruje chęć współpracy 
z małymi przedsiębiorstwami, a 15% ze średnimi. Zaledwie 5% planuje współpracę z dużymi przedsię-
biorstwami i niewiele ponad 5% z przedsiębiorstwami mikro.  

W przypadku wnioskodawców sytuacja wygląda nieco inaczej, współpracę z mikroprzedsiębiorstwami 
deklaruje 40%, z małymi 51,3%, ze średnimi 43,3%, a z dużymi 30%. Wyższy odsetek należy przede 
wszystkim tłumaczyć większą chęcią współpracy w ogóle, ale także innym udziałem procentowym 
poszczególnych kategorii wielkości przedsiębiorstw wśród obu grup respondentów (np. znacznie mniej 
mikro przedsiębiorstw wśród badanych potencjalnych beneficjentów niż wśród wnioskodawców).  

Respondenci najchętniej deklarują plan współpracy z przedsiębiorstwami tej samej kategorii wielkości 
co respondent, lub zbliżonej. Uzyskane wyniki można tłumaczyć niechęcią przedsiębiorców do współ-
pracy ze znacznie większymi podmiotami, które mogłyby w znaczący sposób wpływać na ich autonomię 
decyzyjną. Wykres poniżej prezentuje odsetek odpowiedzi wśród potencjalnych beneficjentów. 
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Wykres 35. Z podmiotami jakiej wielkości planują Państwo podjąć współpracę w ramach Działania 1.2 RPO WSL 
2014-2020 – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Analiza branżowych konfiguracji dla przyszłych wspólnych przedsięwzięć o charakterze badawczo-
rozwojowym eksplorowana przy wykorzystaniu technik jakościowych (IDI, Customer Journey Map, 
panel ekspertów), dla których źródłem finansowania mogłoby być Działanie 1.2, wskazuje na duży 
potencjał dla współpracy podmiotów, które będą łączyć wysiłki w obszarze B+R dla rozwoju projektów 
o charakterze interdyscyplinarnym. Ten potencjał wynika głównie z faktu, że taka współpraca łączyłaby 
wiedzę i kompetencje podmiotów działających w różnych branżach (np. energetyka i ICT) oraz nie 
rodziła dylematów związanych z ich ujawnieniem i udostępnieniem podmiotom, które mogą je później 
wykorzystać jako konkurenci (przedsiębiorstwo) lub we współpracy z konkurentami (jednostka nauko-
wa) przy okazji innych projektów B+R.  

Jako ewentualne bariery we współpracy w ramach przyszłych konsorcjów uczestnicy badań jakościo-
wych wskazywali potencjalne trudności z osiągnięciem porozumienia co do kształtu projektu 
badawczego, trudności we wzajemnym komunikowaniu na etapie aplikowania i późniejszej realizacji 
(np. uczestnicy panelu ekspertów wskazali na konieczność ograniczenia liczby konsorcjantów do 
5 podmiotów, bowiem zbyt licznym konsorcjom trudno osiągnąć sprawność zarządzania), trudności 
z regulacją praw własności intelektualnej do produktów będących wynikiem realizowanego w konsor-
cjum projektu. 

Realizacja projektów w konsorcjum pozwala uzupełniać brakującą wiedzę i kompetencje oraz niedobory 
w zasobach infrastrukturalnych zwłaszcza małym przedsiębiorstwom, które nie zawsze są przygotowane 
do podejmowania ambitnych wyzwań o charakterze nie tyle ewolucyjnym, co dla nich rewolucyjnym.  

Respondentów badania CATI zapytano także o ich zamierzenia związane z wnioskowaniem o dofinan-
sowanie w ramach innych programów (innych niż RPO WSL) na B+R dla przedsiębiorców. Można tu 
zaobserwować znaczące różnice między potencjalnymi beneficjentami a wnioskodawcami. W pierwszej 
grupie odpowiedzi zdecydowanie i raczej tak stanowią 11,3%, podczas gdy w drugiej grupie odsetek ten 
przekracza 50%. 
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Wykres 36. Czy zamierzają Państwo wnioskować o dofinansowanie w ramach innych programów (innych niż RPO 
WSL) na B+R dla przedsiębiorców? – potencjalni beneficjenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=391) 

Wykres 37. Czy zamierzają Państwo wnioskować o dofinansowanie w ramach innych programów (innych niż RPO 
WSL) na B+R dla przedsiębiorców? – wnioskodawcy  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=150) 

63,2% badanych wnioskodawców planuje projekty komplementarne wobec tego realizowanego 
w ramach RPO WSL, 25% planuje i projekty komplementarne i nie, a zaledwie 11,8% wyłącznie projekty 
nie komplementarne wobec niego. 
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Wykres 38. Czy będą to projekty komplementarne wobec projektu realizowanego w ramach RPO WSL? – wniosko-
dawcy  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (n=76) 

Jedną z determinant zainteresowania uczestnictwem w konkursie może być minimalna wartość dofi-
nansowania, która ustawiona na zbyt wysokim poziomie może potencjalnie zniechęcać do 
podejmowania starań o pozyskanie środków. Zdecydowana większość potencjalnych beneficjentów 
(93,9%) oraz wnioskodawców (70,7%) Działania 1.2, których poproszono o jej ocenę uznała, że jest to 
kwota optymalna. Jej wysokość może stanowić barierę jedynie w stosunku do firm najmniejszych 
i najmłodszych, działających w niewielkiej skali, które nie dokonały jeszcze akumulacji kapitału w odpo-
wiedniej wysokości mogącego zapewnić pokrycie wkładu własnego lub stanowiącego zabezpieczenie 
dla instytucji finansowych mogących udzielić finansowania na ten cel. Takie wnioski potwierdzają także 
głosy przedsiębiorców płynące z badań jakościowych (IDI i Customer Journey Map). Minimalną wyso-
kość wsparcia należy zatem uznać za właściwą. Podobnie, maksymalna wysokość wsparcia nie budziła 
zastrzeżeń ze strony potencjalnych beneficjentów i wnioskodawców i nie powinna stanowić bariery w 
kolejnych konkursach. 

Jak pokazują wyniki badań uzyskane przy wykorzystaniu technik IDI i CJM, wysoce prawdopodobne jest 
utrzymanie się zainteresowania przedsiębiorstw aplikowaniem w ramach Działania 1.2 w przyszłości, 
choć raczej tylko w zakresie projektów typu 2 (wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach). Świadczą 
o tym przede wszystkim deklaracje ponowienia próby pozyskania środków w ramach kolejnych konkur-
sów w przypadku niepowodzenia przy aplikowaniu w pierwszym terminie. Innym argumentem 
przemawiającym za prawdopodobnie równie wysokim zainteresowaniem przyszłymi konkursami może 
być wskazywane przez potencjalnych beneficjentów, którzy ostatecznie nie aplikowali w ramach pierw-
szego konkursu, ich zaangażowanie w inne, realizowane już wówczas projekty B+R, które pochłonęły 
znaczną część ich zasobów ludzkich i finansowych i ostatecznie uniemożliwiły złożenie wniosku 
w terminie określonym w warunkach konkursu. Zainteresowanie aplikowaniem w Działaniu 1.2 należy 
w przypadku tych podmiotów uznać zatem za odroczone do czasu następnego konkursu lub konkursów, 
co zresztą deklarowali respondenci. Jednym z istotnych elementów mogących korzystnie wpłynąć na 
zwiększenie zainteresowania potencjalnych beneficjentów sięganiem po środki finansowe udostępnio-
ne w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 może być wprowadzenie w kolejnych konkursach 
możliwości składania wniosków przez konsorcja, na co wskazują wyniki badań jakościowych. Respon-
denci wskazywali na szereg korzyści związanych z możliwością substytucji tą drogą brakujących 
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zasobów. W świetle uzyskanych wyników wydaje się, że takie rozwiązanie powinno przynieść efekt w 
postaci większego zainteresowania potencjalnych beneficjentów aplikowaniem w ramach Działania 1.2.  

Kolejnym czynnikiem o istotnym znaczeniu dla podniesienia stopnia zainteresowania aplikowaniem 
w ramach Działania 1.2 powinno być rozszerzenie katalogu rodzajów działalności przedsiębiorstw, które 
mogą aplikować o wsparcie. Ograniczony obszar tematyczny wsparcia nie daje możliwości pełnego 
wykorzystania potencjału endogenicznego rozwoju województwa śląskiego, na co wskazują wyniki 
badań jakościowych przeprowadzonych w ramach niniejszej ewaluacji (omówione szerzej w kolejnym 
punkcie raportu).  

4.5. Potencjał do wsparcia branż nie wpisujących się 
w regionalne inteligentne specjalizacje 

Potencjał endogeniczny regionu kształtują trzy czynniki: 

• dostępność regionu do wiedzy; 
• zdolność regionu do absorpcji wiedzy; 
• dyfuzja wiedzy w regionie. 

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w ramach Działania 1.2 wymaga zgodności przedsięwzięcia 
z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. W zapisach dokumentacji 
konkursowej podano, że projekty ubiegające się o wsparcie w ramach Działania 1.2 muszą wpisywać się 
w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 poprzez wskazanie, 
których inteligentnych specjalizacji wskazanych w RIS dotyczy projekt (medycyny, energetyki, Technolo-
gii Komunikacyjnych i Informacyjnych). Określone w RIS branże innowacyjne cechują się dynamicznym 
wzrostem oraz wysokim potencjałem rozwoju innowacyjności, tworząc filary pozycji konkurencyjnej 
gospodarki Śląska, w których ogniskują się prowadzone w województwie prace B+R. Wskazane w RIS 
regionalne inteligentne specjalizacje dają możliwość koncentracji wsparcia, jednakże nie wyczerpują 
katalogu branż, których wsparcie będzie generować widoczne korzyści dla gospodarki województwa. 
Identyfikacja branż pozostających poza inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi, posiadających 
potencjał innowacyjny, unikalny dla województwa śląskiego, i w związku z tym zasadny do objęcia 
wsparciem, została przeprowadzona w ramach badań jakościowych (indywidualnych wywiadów pogłę-
bionych oraz panelu ekspertów) oraz badań ilościowych (CATI).  

W badaniu CATI, w przypadku potencjalnych beneficjentów oraz wnioskodawców, najczęściej wskazy-
wano na technologie informacyjne i telekomunikacyjne (odpowiednio 50,9% i 55,3%) oraz technologie 
dla energetyki i górnictwa (48,8% i 40,0%). Wszystkie odpowiedzi dla obu grup wskazano na wykresie 
poniżej.  
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Wykres 39. Wymienię teraz Panu/Pani kilka obszarów branżowych. Proszę wskazać które z nich według Pana/Pani 
stanowią rozwojową specjalizację, o największym potencjale innowacyjnym, unikalną dla województwa śląskiego.. 
– wnioskodawcy (n=150) i potencjalni beneficjenci (n=391) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI 

Wyniki badań jakościowych (IDI z przedstawicielami IZ/IP RPO WSL 2014-2020, IDI z potencjalnymi 
beneficjentami) uzupełnione analizą dokumentów programowych (w tym zapisów Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Programu Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010-2020, Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2020+”), konkurso-
wych, uzasadniają potrzebę rozszerzenia zakresu tematycznego wsparcia o obszary zawierające 
największy potencjał endogeniczny dla rozwoju województwa śląskiego wskazane przez respondentów: 
nanotechnologie, technologie dla środowiska, metalurgię, produkcję podzespołów dla przemysłu 
samochodowego. Poszerzenie zakresu wsparcia powinno umożliwić sprawniejszą realizację celów 
zapisanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Wszystkie te 
obszary zostały ujęte w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, co 
dodatkowo uzasadnia celowość włączenia podmiotów z tych obszarów jako potencjalnych beneficjen-
tów Działania 1.2, i są spójne z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2020+”. 

Możliwość wykorzystania potencjału endogenicznego zależy – jak podano wcześniej -  od obecności na 
danym obszarze osób o odpowiednim poziomie kwalifikacji. Ten warunek jest także spełniony, jako że 
wskazane obszary koncentrują potencjał naukowy regionu (instytucje naukowe, ośrodki badawcze, 
szkoły wyższe i skupieni w nich naukowcy). 
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5. Zgodność założeń Działania z innymi 
programami krajowymi, wytycznymi, 
rozporządzeniami, ustawami 

W niniejszym rozdziale skupiono się na ocenie, czy dokumenty programowe odnoszące się do Działania 
1.2 oraz dokumenty związane z naborem dla tego Działania są zgodne z prawem oraz dobrą praktyką. 
Mając na uwadze katalog źródeł wskazany przez Zamawiającego, należy niniejsze analizy rozpatrywać 
dwojako. Z jednej strony, stanowią one nowe, autonomiczne opracowanie zestawiające przedmiot 
ewaluacji z wytycznymi dot. np. pomocy publicznej. Z drugiej zaś strony – w odniesieniu do niektórych 
źródeł – warto patrzeć na treści prezentowane dalej jako aktualizację oceny spójności wewnętrznej 
i zewnętrznej wykonanej na potrzeby ewaluacji ex ante RPO WSL 2014-2020 wraz z weryfikacją, na ile 
zidentyfikowane wówczas obszary spójności udało się zachować/pogłębić/utracić wraz z uszczegłówia-
niem dokumentacji progowej (aż do poziomu dokumentacji konkursowej). 

Biorąc pod uwagę specyfikę niniejszego obszaru badawczego, analiza w jego ramach została przepro-
wadzona głównie za pomocą analizy desk research wykorzystującej podejście krzyżowe. Oznacza to, iż 
każdorazowo zestawiano wybrane źródło z dokumentem programowym odnoszącym się do Działania 
1.2 i/lub związanym z naborem w jego ramach, a następnie poszukiwano między nimi cech wspólnych 
i ewentualnych rozbieżności w zakresie kluczowych założeń/wytycznych oraz sprawdzano ich ogólne 
znaczenie/wagę. 

Strategia Europa 2020 

Strategia Europa 2020 stawia przed sobą trzy główne cele, wskazując na konieczność kreowania rozwo-
ju: 

• inteligentnego: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

• zrównoważonego: wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 
środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

• sprzyjającego włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Działanie 1.2 – wraz z całą dokumentacją programową i konkursową – oceniono jako niesprzeczne ze 
wszystkimi trzema celami Strategii. Równocześnie, należy podkreślić jego szczególną komplementar-
ność względem pierwszego celu. Już w ewaluacji ex ante zauważono – a w niniejszej ewaluacji on going 
potwierdzono aktualność niniejszej tezy – iż „w ramach celu „rozwój inteligentny”, wskazanego 
w Strategii, w RPO identyfikuje się cele związane m.in. ze: wzrostem komercjalizacji wiedzy i populary-
zacji nauki i innowacji w regionie (poprzez rozwój kluczowej infrastruktury badawczej oraz zwiększenie 
zaangażowania przedsiębiorstw oraz IOB na rzecz rozwoju innowacyjności gospodarki)

29
”. Ponadto, 

należy zauważyć, iż cel rozwoju inteligentnego w RPO WSL jest zgodny z działaniami projektu flagowego 
UE „Unia innowacji”, zwłaszcza w zakresie wsparcia inteligentnych specjalizacji na Śląsku. Z kolei dba-
łość o przestrzeganie zasad horyzontalnych czy uwzględnienie dostępności dla niepełnosprawnych jako 
kryterium oceny stanowią niebezpośrednią implementację dążenia do realizacji trzeciego celu Strategii, 
tj. rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

                                                                 
29 Raport ostateczny z badania ewaluacyjnego ex-ante regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. PSDB Sp. z o.o. i 

Regio Group Sp. z o.o. na zlecenie UM WSL, Katowice 2014, s. 201. 
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Umowa partnerstwa 

Umowa Partnerstwa jest ważnym dokumentem, z którym powinna być zgodna treść programów opera-
cyjnych realizujących politykę spójności UE. Przedstawia ona cztery priorytety w zakresie finansowania: 

• otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom, 

• spójność społeczna i aktywność zawodowa, 

• infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu i zatrudnienia, 

• środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami 

i powiązane z nimi cele tematyczne. Działanie 1.2 (zarówno analizowane na poziomie strategicznym, jak 
i operacyjnym) jest spójne z pierwszym z wyszczególnionych priorytetów finansowych. Przekłada się to 
wprost na wzmacnianie sytuacji w obszarach wskazanych w Position Paper KE i realizację Zaleceń Rady 
z 2013 r. (por. zwłaszcza kierunki działań „Wspieranie prywatnych inwestycji w zakresie badań i rozwo-
ju” oraz „Ulepszanie infrastruktury w zakresie badań i innowacji w celu osiągania wybitnych wyników 
w tej dziedzinie”). 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) to 
rządowa wizja rozwoju polskich regionów do 2020 roku. Określa najważniejsze wyzwania, założenia 
i cele polityki regionalnej państwa. Działanie 1.2 (zarówno analizowane na poziomie strategicznym, jak 
i operacyjnym) jest niesprzeczne ze wszystkimi trzema celami KSRR. Równocześnie w sposób wydatni 
wynika z założonego, pierwszego celu, tj. „Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konku-
rencyjność”)” i jednocześnie jego realizacja przyczyni się do osiągania tegoż celu. Podejście do polityki 
regionalnej przedstawione w KSRR zakłada inwestowanie głównie w wykorzystanie mocnych stron 
i najważniejszych potencjałów poszczególnych obszarów, co znalazło przełożenie w ograniczeniu dostę-
pu do Działania 1.2 dla przedstawicieli wybranych branż uznanych za kluczowe dla rozwoju Śląska. 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie2020+” 

W obszarze przedmiotu oceny należy potwierdzić aktualność wniosku sformułowanego w ramach oceny 
ex ante RPO WSL 2014-2020, tj. „pełną spójność w zakresie przyjętych założeń, wyzwań oraz zidentyfi-
kowanych problemów. Jeżeli chodzi o obszary priorytetowe, cele i kierunki, również należy stwierdzić 
zbieżność

30
”. Ponadto, również realizacja owych założeń – wyrażająca się w opracowanej dokumentacji 

konkursowej – wydaje się adekwatna dla realizacji Celu strategicznego Strategii: Województwo śląskie 
regionem nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność i kreatywność w zakresie 
Celu operacyjnego: A.1. Innowacyjne i kreatywne przedsiębiorstwa oraz produkty województwa. Co 
oczywiste, interwencja wpisuje się w kierunki działań nie tylko dotyczące wprost wspierania B+R, ale 
także np. tworzenia nowych i rozwoju istniejących firm opartych na potencjałach regionu i wykorzystu-
jących technologie rozwijane w regionie, w tym w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. 
Reasumując, Działanie 1.2 w swoich założeniach jest w pełni spójne ze Strategią Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2020+”, zaś jego wdrażanie powinno wydatnie przyczynić się do realizacji celów 
Strategii. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 

Na wstępie warto podkreślić fakt, iż Śląsk to pierwszy region w Polsce konsekwentnie realizujący polity-
kę proinnowacyjną (por. RSI 2003-2013), przez co sama idea Strategii zdaje się bardziej niż w innych 

                                                                 
30 Raport ostateczny z badania ewaluacyjnego ex-ante regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. PSDB Sp. z o.o. i 

Regio Group Sp. z o.o. na zlecenie UM WSL, Katowce 2014, s. 207. 
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województwach osadzona w lokalnym kontekście, oparta na zgromadzonych doświadczeniach i wpisa-
na w szeroką wizję polityki rozwojowej regionu. Działanie 1.2 wynika z Regionalnej Strategia Innowacji 
Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i równocześnie stanowi ważny czynnik realizacji jej celów. 
Już w ocenie ex ante RPO WSL zauważono, iż “to, co łączy te dwa dokumenty, to przede wszystkim cel, 
jakim jest powiększenie i wewnętrzna integracja potencjału innowacyjnego regionu oraz kreowanie 
inteligentnych rynków dla technologii przyszłości. Zarówno w RPO WSL, jak i Strategii położono duży 
akcent na regionalne inteligentne specjalizacje

31
”. Analizując spójność pomiędzy Działaniem 1.2 a RSI 

WSL 2013-2020, można zatem wykazać jej występowanie na dwóch poziomach. Pierwszy, to zgodność 
ogólnej wizji rozwoju, drugi – jej uszczegółowienia wyrażającego się najpierw w wyborze regionalnych 
inteligentnych specjalizacji (energetyka, medycyna i technologie informacyjne i komunikacyjne), 
a następnie wspierania prac B+R w ich zakresie (Działanie 1.2 RPO WSL 2014-2020), co przełożyło się 
również na kryteria oceny wniosków. 

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 

Oceniając spójność założeń Działania 1.2 z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na 
lata 2013-2020, nie sposób nie zauważyć, iż sama RSI została opracowana w oparciu o trzy zasadnicze 
elementy: 1) doświadczenia z wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 
2003-2013, 2) wyniki analiz i studiów przeprowadzonych w ramach foresightu technologicznego regio-
nu, 3) postanowienia Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020. 
Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 był ukierunkowany na identy-
fikację potencjału regionu z uwzględnieniem (wówczas) przyszłego okresu programowania. W jego 
ramach zidentyfikowano i wskazano następujące specjalizacje technologiczne Śląska: 

• Technologie medyczne 

• Technologie dla energetyki i górnictwa 

• Technologie dla ochrony środowiska 

• Technologie informacyjne i telekomunikacyjne 

• Produkcja i przetwarzanie materiałów 

• Transport i infrastruktura transportowa 

• Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy 

• Nanotechnologie i nanomateriały 

Łatwo spostrzec, iż trzy z nich stanowią podwaliny dla inteligentnych specjalizacji województwa 
(tj. technologie medyczne, technologie dla energetyki i górnictwa oraz technologie informacyjne 
i komunikacyjne). Oznacza to zatem, iż z jednej strony Działanie 1.2 wpisuje się w wizję wspierania 
technologii kluczowych zarysowaną w Programie, w szczególności uwzględniając potrzebę koncentracji 
wysiłków i środków na kluczowych branżach, a z drugiej – realizacja projektów w ramach Działania 1.2 
powinna przełożyć się pozytywnie na realizację celów Programu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP) 
wraz z załącznikami 

W toku badania w pierwszej kolejności zestawiono ze sobą zapisy RPO WSL 2014-2020 z SzOOP RPO 
WSL 2014-2020. Było to pochodną przekonania, iż SzOOP jako akt uszczegóławiający wobec RPO WSL 

                                                                 
31 Ibidem, s. 208. 
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powinien być z nim zgodny co do założeń, jednocześnie zaś zapisy SzOOP – jako ex definitione spójne 
z treścią RPO WSL oraz – tam, gdzie brakuje szczegółowych zapisów – jego ogólną wymową, powinny 
doprecyzowywać opisy poszczególnych osi w taki sposób, aby relacje pomiędzy nimi miały charakter 
synergiczny bądź neutralny, nigdy zaś – wzajemnie wykluczający się. Przeprowadzona ocena potwierdzi-
ła słuszność niniejszego założenia; zapisy RPO WSL 2014-2020 i SZOOP są koherentne. 

W kolejnym kroku zweryfikowano związek pomiędzy założeniami Działania 1.2 (zarówno na poziomie 
strategicznym, jak i operacyjnym) ze wskazanymi dokumentami. Nie zidentyfikowano żadnych inter-
wencji (tj. działań, poddziałań, typów), które byłyby sprzeczne z przedmiotem niniejszej analizy; 
większość jest wzajemnie neutralna. Potencjalnie silne efekty synergiczne mogą zajść pomiędzy efek-
tami Działania 1.2, a wynikami innych interwencji realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 1 (OP 1 
Nowoczesna gospodarka), zaś relatywnie silne – z OP 3 (Konkurencyjność MŚP) i OP 8 (Regionalne kadry 
gospodarki opartej na wiedzy). Choć nie sposób mówić o wzajemnej komplementarności na moment 
realizacji poszczególnych projektów, docelowo w długiej perspektywie obserwowalne powinno być 
również pozytywne sprzężenie zwrotne pomiędzy rezultatmi Działania 1.2, a pozostałymi Działaniami 
wspisującymi się – nawet relatywnie szeroko – w inteligentne specjalizacje regionu, tj. medycynę 
(Działanie 8.3 i Działanie 10.1), energetykę (OP 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna) i technologie informacyjno-komunikacyjne  (OP 2 Cyfrowe śląskie). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta-
nawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspól-
nych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

Działanie 1.2, zarówno analizowane jednostkowo, jak i rozpatrywane jako składowa RPO WSL 2014-
2020, jest w pełni spójne z analizowanym Rozporządzeniem, co uprzednio potwierdziła również ewalu-
acja ex ante RPO WSL 2014-2020. 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finanso-
wanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 207) 

Działanie 1.2, zarówno analizowane jednostkowo, jak i rozpatrywane jako składowa RPO WSL 2014-
2020, jest w pełni spójne z analizowaną Ustawą. 

Przepisy dot. pomocy państwa w obszarze B+R+I 

Analiza spójności Działania 1.2 z przepisami dot. pomocy państwa w obszarze B+R+I objęła analizę 
następujących dokumentów: 

• Komunikat Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, 
rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia 
wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
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• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu art. 14 
Regionalna pomoc inwestycyjna art. 25 Pomoc na projekty badawczo rozwojowe art. 26 Pomoc 
inwestycyjna na infrastrukturę badawczą art. 28 Pomoc  dla  MŚP  na  wspieranie  innowacyjności 

Przepisy dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo-badawczych w 
zakresie dofinansowania na B+R+I z RPO WSL 2014-2020 muszą być ujmowane kompleksowo. Oznacza 
to, iż należy pamiętać, że obecnie istnieje możliwość pozyskania środków na analizowany cel nie tylko 
z regionalnych programów operacyjnych, ale także POIR 2014-2020, sektorowych programów krajo-
wych czy wreszcie europejskiego programu Horyzont 2020. Prawodawstwo w zakresie pomocy 
publicznej zakłada bowiem, iż zapewnienie zgodności pomocy państwa na działalność B+R+I ze wspól-
nym rynkiem może nastąpić bądź to po uzyskaniu zgody Komisji, bądź w ramach tzw. wyłączeń 
blokowych. Szczególnym przypadkiem jest wreszcie tzw. pomoc de minimis, która z uwagi na swoją 
niską wartość traktowana jest jako niepowodująca zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Z tego 
względu z punktu widzenia formalnoprawnego nie stanowi ona pomocy publicznej (w rozumieniu Art. 
107 ust. 1 TFUE), a zasady jej udzielania określa odrębne Rozporządzenie. 

Warto pamiętać, iż w zależności od tego, z jaką instytucją finansującą/funduszem/metodyką mamy do 
czynienia, poszczególne definicje i kryteria stosowane w odniesieniu do finansowania B+R+I w ramach 
polityki unijnej i na mocy przepisów unijnych mogą być nieco inaczej określane

32
. W odniesieniu do 

B+R+I w EFRR, możemy mówić o następujących etapach: badania podstawowe; badania technologiczne 
i stosowane; linie pilotażowe, działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowane 
zdolności produkcyjne.  

Przepisy art. 25 Rozporządzenia nr 651/2014 zawierają warunki dopuszczalności pomocy dla przedsię-
biorców oraz instytucji naukowych. Zgodnie z Rozporządzeniem, intensywność udzielania pomocy na 
projekty w zakresie B+R stanowi pochodną typu prowadzonych badań (100% dla badań podstawowych, 
50% - badań przemysłowych i studiów wykonalności, 25% - eksperymentalnych prac rozwojowych). 
Dodatkowo, art. 25 zakłada kilka sposobów, na skutek których intensywność pomocy można zwiększyć 
(jest to pochodna m.in. wielkości podmiotu, typów podejmowanej efektywnej współpracy oraz rozpo-
wszechniania wyników). Analogicznie, przepisy art. 28 Rozporządzenia nr 651/2014 zawierają warunki 
dopuszczalności pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, a intensywność udzielania pomocy nie 
może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych (poza szczególnym przypadkiem dot. pomocy na usługi 
doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji). Opisane powyżej akty prawne, wraz 
z rozporządzeniami określającymi polski program pomocowy, stanowią podstawę udzielania wsparcia 
w ramach inwestycji Typu 2: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Przeprowadzona analiza pozwa-
la nam stwierdzić, iż nie zauważono żadnych uchybień w analizowanym zakresie, nie były one również 
zgłaszane w toku badań terenowych (np. przez wnioskodawców czy przedstawicieli strony systemowej). 

Inwestycje Typu 1: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębior-
stwach służącego ich działalności innowacyjnej wdrażane są zgodnie z założeniami art. 14 GBER, 
w ramach którego przeznaczeniem pomocy jest Regionalna pomoc inwestycyjna. Jeśli chodzi o inten-
sywność pomocy, dla Śląska w ramach RPI nie może ona przekroczyć 25% kosztów kwalifikowanych, 
przy czym może zostać podwyższona o 20% (tj. do 45%), jeżeli projekt realizuje mikro/mała firma, oraz 
o 10% (do 35%), jeżeli projekt realizuje średnia firma. W tym przypadku, dla Typu 1, przeprowadzone 
badania pozwalają dostrzec pewną rozbieżność pomiędzy oceną formalną zgodności założeń działania 
ze stanem prawnym, a postrzeganiem praktyki jego wdrażania. Z jednej strony, zgodnie z obowiązują-
cym stanem wiedzy, przyjęte rozwiązania w zakresie sposobu podlegania zasadom pomocy publicznej 
są zasadne, nie odbiegają też od przyjętej praktyki. Co istotne jednak, IZ i IP oraz beneficjenci dostrzega-

                                                                 
32 por. Ł. Czekański, P. Gajek, Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje. Warszawa 2015, s. 26. 
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ją trudności w zastosowaniu wskazanego prawodawstwa. Problemy wiązano z dwoma zasadniczymi 
kwestiami: przede wszystkim definicją tzw. inwestycji początkowej, a w znacznym stopniu również 
z koniecznością zapewnienia trwałości projektu. Zgodnie ze zgromadzonym materiałem badawczym, 
strona systemowa uzyskała dwie sprzeczne ze sobą interpretacje dot. inwestycji początkowej i jeszcze 
na wstępnym etapie niniejszego badania (w czasie indywidualnych wywiadów pogłębionych) wskazywa-
ła na wątpliwości w tym zakresie, jednakże obecnie definicja inwestycji początkowej w przypadku 
projektów B+R nie budzi już wątpliwości. 

Założenia Działania 1.2 są spójne z wymienionym wyżej prawodawstwem. Przegląd obowiązującego 
stanu prawnego obrazuje Tabela 4. Równocześnie, IZ RPO WSL 2014-2020 przedstawiła podstawy 
prawne do udzielenia pomocy publicznej m.in. w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu, dzięki czemu 
były one łatwo dostępne dla potencjalnych wnioskodawców i relatywnie przejrzyście rozpisane. Analiza 
porównawcza zestawienia z opracowanej Tabeli i dokumentacji programowej oraz związanej z naborem 
jednoznacznie wskazuje, że w omawianym obszarze nie zidentyfikowano żadnych nieprawidłowości.
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Tabela 4. Sposób podlegania zasadom pomocy publicznej - zestawienie obowiązującego stanu prawnego 

Typ projektu/Kategoria 
interwecji 

Typ 1: 

Tworzenie lub rozwój 
istniejącego zaplecza 

badawczo-rozwojowego                       
w  przedsiębiorstwach 

służącego ich działalności 
innowacyjnej / 

Kategoria interwencji: 

056 - Inwestycje w infra-
strukturę, zdolności i 
wyposażenie w MŚP, 

związane bezpośrednio z 
działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi 

Typ 2: 

Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach 

Kategoria interwencji 

064 - Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje w 
obszarze usług i innowacje społeczne) 

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania regio-

nalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 - 
2020 

Kwalifikowalność wydatków na podstawie art. 25 GBER Kwalifikowalność 
wydatków na podsta-

wie art. 28 GBER 

Badania przemysłowe, 
bez premii za rozpo-

wszechnianie wyników 

Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na 
badania podstawowe, 
badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace 
rozwojowe oraz studia 

wykonalności w ramach 
regionalnych progra-
mów operacyjnych na 

Badania przemysłowe, 
z premią za rozpo-

wszechnianie wyników 

Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na 
badania podstawowe, 
badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace 
rozwojowe oraz studia 

wykonalności w ramach 
regionalnych progra-

mów operacyjnych na 

Eksperymentalne prace 
rozwojowe, bez premii 
za rozpowszechnianie 

wyników 

Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na 
badania podstawowe, 
badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace 
rozwojowe oraz studia 

wykonalności w ramach 
regionalnych progra-
mów operacyjnych na 

Eksperymentalne prace 
rozwojowe, z premią za 

rozpowszechnianie 
wyników 

Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na 
badania podstawowe, 
badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace 
rozwojowe oraz studia 

wykonalności w ramach 
regionalnych progra-
mów operacyjnych na 

Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 5 
listopada 2015 r. w 
sprawie udzielania 

pomocy na wspieranie 
innowacyjności oraz 

innowacje procesowe i 
organizacyjne w ramach 

regionalnych progra-
mów operacyjnych na 

lata 2014 – 2020 
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lata 2014 - 2020 lata 2014 - 2020 lata 2014 - 2020 lata 2014 - 2020 

Mikro 45% 70% 80% 45% 60% 50% 

Małe  45% 70% 80% 45% 60% 50% 

Średnie 35% 60% 75% 35% 50% 50% 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 5. Syntetyczne podsumowanie oceny zgodności założeń Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 z wytycznymi, rozporządzeniami, ustawami 

Wytyczne/rozporządzenia/ustawy 
Ocena zgodności założeń 
Działania 1.2 

Komentarz 

Strategia Europa 2020 

■ 

W swoich założeniach Działanie 1.2 jest zgodnez wszystkimi trzema celami Strategii „Europa 2020”, 
a więc rozwojem inteligentnym, zrównoważonym i sprzyjającym włączeniu społecznemu. Równo-
cześnie, Działanie 1.2 w sposób szczególnie wydatny przyczynia się do osiągania inteligentnego 
rozwoju. 

Umowa Partnerstwa 

■ Działanie 1.2, tak jak całe RPO WSL 2014-2020, jest zgodne z zapisami Umowy Partnerstwa, co 
uprzednio potwierdziła także ewaluacja ex ante RPO WSL 2014-2020. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 
Regiony, miasta, obszary wiejskie 

■ 
Działanie 1.2 jest zgodne z założeniami „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 
Regiony, miasta, obszary wiejskie”, w szczególności wpisuje się cel: wspomaganie rozwoju konku-
rencyjności w regionach, poprzez budowanie konkurencyjności i budowę tożsamości regionalnej 
województw oraz efektywne wykorzystanie w procesach rozwojowych potencjału specjalizacji 
terytorialnej 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie2020+” 

■ Działanie 1.2 w swoich założeniach jest w pełni spójne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2020+”, zaś jego wdrażanie powinno wydatnie przyczynić się do realizacji celów Strategii. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na 
lata 2013-2020 ■ 

Działanie 1.2 w swoich założeniach jest w pełni spójne z Regionalną Strategią Innowacji Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2013-2020, zaś jego wdrażanie powinno wydatnie przyczynić się do realizacji 
celów Strategii. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 ■ 

Działanie 1.2, jako element RPO WSL 2014-2020, jest w pełni spójne z Programem, co potwierdza 
również ewaluacja ex ante RPO WSL 2014-2020 i poczyniona w jej ramach ocena spójności we-
wnętrznej Programu. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-
2020 (SZOOP) wraz z załącznikami 

■ j.w. 
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Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na 
lata 2010-2020 ■ 

Działanie 1.2 jest w pełni zgodne z założeniami Programu Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010-2020. Branże przewidziane do wsparcia są równocześnie tymi, które Program 
określa jako kluczowe motory rozwoju regionu, przez co wdrażanie Działania powinno wydatnie 
przyczynić się do realizacji celów Programu. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiają-
ce przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 

■ Działanie 1.2, jako element RPO WSL 2014-2020, jest w pełni spójne z analizowanym Rozporządze-
niem, co uprzednio potwierdziła również ewaluacja ex ante RPO WSL 2014-2020. 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 207) 

■ Działanie 1.2 uwzględnia zapisy wskazanej Ustawy. 

Komunikat Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy 
państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyj-
ną (2014/C 198/01) 

■ Działanie 1.2 uwzględnia zapisy Komunikatu Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na 
działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych na lata 2014-2020 

■ Działanie 1.2 uwzględnia zapisy wskazanego Rozporządzenia. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 lipca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podsta-
wowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace 
rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

■ Działanie 1.2 uwzględnia zapisy wskazanego Rozporządzenia. 



 

73 
 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna art. 
25 Pomoc na projekty badawczo rozwojowe art. 26 Pomoc 
inwestycyjna na infrastrukturę badawczą 

■ Działanie 1.2 uwzględnia zapisy wskazanego Rozporządzenia. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje 
typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020 (Dz. U. z 2015, poz. 787) 

■ Działanie 1.2 uwzględnia zapisy wskazanego Rozporządzenia. 

Legenda: 

■ brak zgodności 

■ umiarkowana zgodność 

■ pełna zgodność 

Źródło: opracowanie własne 
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Działanie 1.2 RPO WSL 2014-2020 zostało przyporządkowane realizacji priorytetu inwestycyjnego „1b 
promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczegól-
ności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji 
społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania 
popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań 
technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, 
zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczo-
wych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu”. 
Należy zauważyć, że wskazany PI znalazł wyraz również w typach interwencji przewidzianych w innych 
Programach Operacyjnych, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Oznacza to, iż nie tylko 
w ramach pozostałych PO można zidentyfikować projekty w zakresie szeroko rozumianego B+R dla 
przedsiębiorców, ale wręcz niektóre z nich charakteryzują się zbliżonym zakresem przedmiotowym, 
podmiotowym oraz intensywnością i zakresem wsparcia (wynikającymi z ograniczeń narzuconych przez 
prawodawstwo dot. pomocy publicznej). Katalog wsparcia udzielanego w innych programach na B+R dla 
przedsiębiorców o zakresie analogicznym/zbliżonym do wsparcia przewidzianego w ramach Działania 
1.2 RPO WSL 2014-2020 zawiera Tabela 6. W Tabeli tej wskazano jedynie syntetycznie numery dzia-
łań/poddziałań/typów projektów realizowanych w innych RPO oraz uznanych za charakteryzujące się 
zbliżonym zakresem wsparcia. Dokładna analiza zakresu przedmiotowego i podmiotowego wsparcia, 
ram czasowych oraz wielkość i intensywność pomocy – będąca podstawą do określenia spójności – 
została zawarta w Załączniku 11. Równocześnie, wstępnej analizie poddane zostało więcej inicjatyw 
wspierających rozwój współpracy w dziedzinie B+R na płaszczyźnie gospodarka-nauka niż przedstawio-
no w Tabeli 5, jeśli jednak nie okazały się one analogiczne/zbliżone do wsparcia przewidzianego 
w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 (w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, por. np. projek-
ty NCN skierowane wyłącznie do przedstawicieli sektora nauki) – wówczas nie opisywano ich 
w niniejszym raporcie. W przypadku, kiedy we wdrażanie danego programu zaangażowanych jest 
więcej instytucji (por. np. POIR i NCBiR czy BGK) – analizę poprowadzono przez pryzmat programu 
(tudzież działania w jego ramach), nie zaś konkretnej instytucji.  

Tabela 6. Przegląd wsparcia udzielanego w innych programach na B+R dla przedsiębiorców o zakresie analogicz-
nym/zbliżonym do wsparcia przewidzianego w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 (wraz z określeniem ram 
czasowych) 

L.p. Nazwa Programu i Działania  Ramy czasowe  

1. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 

Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa 

Typy projektów: 

 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć 
działalność B+R 

 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw 

IV kwartał 2016 – I kwartał 2017 

2. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 
innowacje 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych 

I kwartał 2017 
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Typy projektów: 

 1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w 
przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych 

 2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa 

3. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 

Działanie 1.2 Badania celowe 

II kwartał 2017 

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębior-
stwach 

IV kwartał 2016 – I kwartał 2017 

4. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 
2014-2020 

Działanie 1.1 Badania i innowacje 

I kwartał 2016 

5. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje 

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 

B+R przedsiębiorstw 

I kwartał 2016 

Poddziałanie I.2.2 Projekty IV kwartał 2016 

6. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach 

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

Typy projektów: 

 A. badania przemysłowe i prace rozwojowe  

 B. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej / demonstracyjnej 

II kwartał 2016 

I kwartał 2017 

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsię-
biorstw 

 A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów 
badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 

B. centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach 

II kwartał 2016 

7. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 

1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw: 

Projekty badawczo-rozwojowe – I 
kwartał 2016 

Tworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego – IV 
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Typy projektów: 

 Projekty badawczo-rozwojowe 

 Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego 

kwartał 2016 

8. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach  

II kwartał 2017 

9 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich 
wdrożenia 

 Typ 2 – Prace B+R 

III kwartał 2016 r. 

 Typ 3 – Infrastruktura B+R IV kwartał 2016 r. 

10. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 

Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i 
komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przed-
siębiorstwach 

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, techno-
logii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w 
przedsiębiorstwach 

Ogłoszenie: kwiecień 2016  

Nabór: maj-czerwiec 2016 

 

Nabór: wrzesień 2017 r 

11. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 

Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje 

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne 

 Prace badawczo-rozwojowe 

 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw 

Ogłoszenie naboru: IV kwartał 
2015  

Nabór wniosków: II kwartał 2016 

12. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsię-
biorczości 

 1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego 
zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw. 

 2. Projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu 
nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów 
produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) 

Terminy naborów: 

IV kwartał 2015  

I kwartał 2016  

II kwartał 2017 

13. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

Nabór:  
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Działanie 1.2 Innowacyjne firmy 

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw 

Sierpień 2016 Marzec 2017 

14. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na 
lata 2014-2020 

Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsię-
biorstw Wielkopolski 

Typy projektów: 

1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój 
istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R 
w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów 
badawczo-rozwojowych.  

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemy-
słowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie 
linii demonstracyjnej. 

Nabór:  

IV kwartał 2017  

II kwartał 2016 

 

15 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskie-
go na lata 2014-2020 

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

Typ 1: Małe projekty B+R 

Typ 2. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygo-
towaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej 

Ogłoszenie naboru: 

30.11.2017 

Nabór:  

02.01.2018 -02.03.2018 

 

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 
Typ 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 

 
Ogłoszenie naboru: 
30.11.2017 
Nabór:  
02.01.2018 -02.03.2018 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizo-
wane przez przedsiębiorstwa  

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej 

 

Poddziałanie 1.1.1  

Ogłoszenie naboru: 01.02.2017 

Nabór: 

01.03.2017 -30.06.2017 

Ogłoszenie naboru: 

Sierpień 2017  

Nabór: wrzesień-grudzień 2017  

 

Poddziałanie 1.1.2 

W 2017 nie przewiduje się 
ogłoszenia konkursu  

 
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsię-
biorstw 

Ogłoszenie naboru: 

03.04 2017 
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Nabór:  

08.05-07.07.2017  

Źródło: opracowanie własne. 

Działanie 1.2 w swoich założeniach, przy przyjętej linii demarkacyjnej, jest spójne z Programem Opera-
cyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, zaś wdrażanie RPO WSL 2014-2020 (w analizowanym zakresie) 
i POIR 2014-2020 powinno docelowo generować efekty synergiczne. Oznacza to, iż Programy adresują 
wzajemnie kwestie, które – choć zasadniczo tożsame – nie mogły zostać ujęte bądź to w programie 
krajowym, bądź regionalnym, jednak zasadne jest wdrażanie ich na obydwu tych poziomach. W prakty-
ce powyższe stwierdzenie, w pełni uzasadnione w świetle wyników analizy dokumentacyjnej, jest 
kontrowersyjne z punktu widzenia przedstawicieli strony systemowej i popytowej. Jak zauważono, 
zapewnienie finansowania inwestycji, której obejmuje Działanie 1.2, w ramach programów regional-
nych jest novum właściwym dla perspektywy finansowej 2014-2020. Równocześnie, w POIR możliwa 
jest realizacja co do zasady analogicznych projektów, różniących się przede wszystkim wartością inwe-
stycji, nie zaś przedmiotem.  

Tabela 7. Zestawienie projektów i zasad ich wyboru w wybranych działaniach PO IR 2014-2020 

 Działanie 2.1 PO IR 2014-2020 
Poddziałanie 1.1.1 PO IR 2014-
2020 

Poddziałanie 1.1.2 PO IR 2014-
2020 

Typ projektów  
Tworzenie i rozwój infrastruktu-
ry B+R 

Projekty badawczo-rozwojowe Projekty badawczo-rozwojowe 

Rodzaje infra-
struktury/badań  

Tworzenie lub rozwój centrów 
badawczo-rozwojowych poprzez 
inwestycje w aparaturę, sprzęt, 
technologie i inną niezbędną 
infrastrukturę, która służyć 
będzie prowadzeniu prac 
badawczo-rozwojowych na rzecz 
tworzenia innowacyjnych 
produktów i usług.  

Także: wydatki inwestycyjne, 
koszty odpowiedniej wiedzy 
technicznej oraz koszty doradz-
twa i równorzędnych usług 
wykorzystywanych na potrzeby 
projektu, a także koszty zakupu 
materiałów i produktów 
związanych bezpośrednio z 
realizacją projektu.      

Badanie przemysłowe i prace 
rozwojowe albo prace rozwo-
jowe (projekty, w których nie 
przewidziano prac rozwojowych 
nie mogą uzyskać dofinansowa-
nia) 

Wyłącznie prace rozwojowe 
z uwzględnieniem wytworzenia 
instalacji demonstracyjnej  

Gotowość technologiczna Nd. 

Beneficjent musi zobowiązać się 
do wprowadzenia wyników 
prac B+R do własnej działalno-
ści gospodarczej poprzez 
rozpoczęcie produkcji lub 
świadczenia usług na bazie 
uzyskanych wyników projektu; 
udzielenie licencji (na zasadach 
rynkowych) lub sprzedaż (na 
zasadach rynkowych) praw do 
wyników prac B+R w celu 

Beneficjent musi zobowiązać się 
do wdrożenia wyników projektu 
do własnej działalności gospo-
darczej poprzez rozpoczęcie 
produkcji lub świadczenia usług 
na bazie uzyskanych wyników 
projektu; udzielenie licencji (na 
zasadach rynkowych) lub 
sprzedaż (na zasadach rynko-
wych) praw do wyników prac 
B+R w celu wprowadzenia ich 
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 Działanie 2.1 PO IR 2014-2020 
Poddziałanie 1.1.1 PO IR 2014-
2020 

Poddziałanie 1.1.2 PO IR 2014-
2020 

wprowadzenia ich do działalno-
ści gospodarczej innego 
przedsiębiorcy 

do działalności gospodarczej 
innego przedsiębiorcy 

Odbiorcy wsparcia – 
podmioty uprawnione do 
ubiegania się o dofinan-
sowanie  

MŚP oraz przedsiębiorcy inni niż 
mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa 

MŚP 
MŚP oraz przedsiębiorcy inni niż 
mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa 

Dwustopniowy system 
oceny  

tak tak tak 

Konieczność wpisania się 
projektu w priorytetowe 
kierunki badań  

tak – Krajowe Inteligentne 
Specjalizacje 

tak – Krajowe Inteligentne 
Specjalizacje 

tak – Krajowe Inteligentne 
Specjalizacje 

Poziom dofinansowania  

Maksymalny dopuszczalny 
poziom dofinansowania projektu 
w zależności od rodzaju pomocy: 
pomoc regionalna (od 10 % do 
70 %), pomoc na prace rozwo-
jowe (od 25 % do 45 %), pomoc 
de minimis (od 25 % do 45 %). 

50% kosztów kwalifikowanych 
dla prac przemysłowych i 25 dla 
prac rozwojowych. Poziom 
dofinansowania może ulec 
zwiększeniu, jeżeli projekt 
zakłada  efektywną współpracę 
między przedsiębiorstwami lub 
miedzy przedsiębiorstwem i 
organizacją prowadzącą 
badania i upowszechniającą 
wiedzę lub jeżeli wyniki 
projektu są szeroko rozpo-
wszechniane podczas 
konferencji lub publikowane 
(zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Dz.U. 2015 poz. 299) 

25% kosztów kwalifikowanych. 
Poziom dofinansowania może 
ulec zwiększeniu, jeżeli projekt 
zakłada  efektywną współpracę 
między przedsiębiorstwami lub 
miedzy przedsiębiorstwem i 
organizacją prowadzącą 
badania i upowszechniającą 
wiedzę lub jeżeli wyniki 
projektu są szeroko rozpo-
wszechniane podczas 
konferencji lub publikowane 
(zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Dz.U. 2015 poz. 299) 

Maksymalna wartość 
kosztów kwalifikowalnych 

2 mln zł 

20 mln euro – jeżeli projekt 

obejmuje głównie badania 

przemysłowe  

 

15 mln euro – jeżeli projekt 

obejmuje głównie prace 

rozwojowe 

50 mln euro 

Maksymalna wartość dofinan-
sowania (udzielonej pomocy 
publicznej) nie może przekro-
czyć dla przedsiębiorstwa na 
jeden projekt 15 mln euro 

Minimalna wartość 
kosztów kwalifikowalnych 

50 000 000 EUR 

2 mln zł w przypadku MŚP 
planujących realizację projektu 
na obszarze województw 
zaklasyfikowanych do kategorii 
regionów słabiej rozwiniętych 
oraz 5 mln zł w woj. mazowiec-
kim  

5 mln PLN - w przypadku 
projektu realizowanego przez 
przedsiębiorcę posiadającego 
status mikro-, małego i średnie-
go przedsiębiorcy (MSP);  

20 mln PLN - w przypadku 
projektu realizowanego przez 
przedsiębiorcę innego niż 
mikro-, mały i średni przedsię-
biorca  

Źródło: opracowanie własne na podstawie POIR 2014-2020 
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W przypadku projektów granicznych (tj. takich, których wartość znajduje się na granicy wielkości pro-
jektów realizowanych w ramach RPO i POIR tudzież możliwych do realizacji w całości – w ramach POIR – 
lub w ujęciu cząstkowym – w ramach RPO) demarkacja staje się nieoczywista, a potencjalni beneficjenci 
mają możliwość dostosowywania wielkości inwestycji w taki sposób, aby otrzymać wsparcie bądź to 
z jednego, bądź drugiego źródła. Oczywiście, skala takiego zjawiska nie jest na ten moment znana 
i trudno ją nawet oszacować, jednak zostało ono zasygnalizowane w toku zrealizowanych wywiadów. 
Ponadto, respondenci w czasie badania wskazali na – trudne do jednoznacznej oceny – zjawisko reali-
zowania dużych przedsięwzięć w zakresie B+R+I w ujęciu fazowym. Przykładowo, jeden etap 
finansowany jest wówczas z programów krajowych, a kolejny z środków regionalnych – w miarę wpisy-
wania się w kryteria dostępu oraz zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstwa. Oczywiście, takie 
postępowanie w określonych przypadkach podważa ideę funkcjonowania linii demarkacyjnej, jednak 
może finalnie doprowadzić do całościowego zrealizowania dużych przedsięwzięć, co dodatnio wpłynie 
na sytuację w regionie. W tym kontekście warto przypomnieć przytoczone już wcześniej dane z badania 
CATI, wskazujące, że wnioskować o dofinansowanie w ramach innych programów (innych niż RPO WSL) 
na B+R dla przedsiębiorców planuje 11,3% potencjalnych beneficjentów oraz ponad połowa wniosko-
dawców. Dodatkowo, aż 63,2% badanych wnioskodawców planuje projekty komplementarne wobec 
tego realizowanego w ramach RPO WSL, 25% planuje i projekty komplementarne i nie, a zaledwie 
11,8% wyłącznie projekty niekomplementarne wobec niego. 

Zasadniczo nie można mówić, aby PO IR 2014-2020 umożliwiał realizację co do zasady lepszych projek-
tów niż RPO WSL 2014-2020. Są to projekty o większej skali, ale też wymagające większych nakładów 
własnych oraz obarczone odpowiednio większym ryzykiem. Można mniemać, iż grupy potencjalnych 
beneficjentów tych dwóch programów są jednak w dużej mierze rozłączne. Jeśli nawet istnieje zbioro-
wość podmiotów, która formalnie może wybierać pomiędzy tymi dwoma formami wsparcia, to jednak 
dla wielu z nich wsparcie z PO IR – choć teoretycznie dostępne – wymuszałoby realizację projektów 
o większej skali niż potrzeby i zdolności przedsiębiorstwa. Oznacza to zatem, iż RPO WSL adresuje 
potrzeby nieco innej grupy podmiotów, która w przypadku braku Działania 1.2 RPO WSL mogłaby mieć 
utrudniony dostęp do finansowania infrastruktry/prac B+R. W opinii ewaluatora nie wydaje się zatem, 
aby PO IR 2014-2020 mógł w poważny sposób zagrozić wdrażaniu Działania 1.2; bardziej prawdopodob-
ny wydaje się raczej scenariusz, iż podmioty, którym nie uda się uzyskać finansowania na duże 
inwestycje w ramach PO IR, zdecydują się realizować je w zmniejszonej skali w ramach RPO WSL 2014-
2020. 

Oczywiście, pewnym ryzykiem z punktu widzenia wykorzystania alokacji finansowej może być np. 
sięganie przez przedsiębiorstwa/uczelnie z regionu po środki z innych RPO (np. jako partnerzy w projek-
tach, których liderami są podmioty ulokowane na terenie innego województwa). Jest to jednak 
zagadnienie, które nie może być jednoznacznie negatywnie oceniane, ponieważ poza potencjalnym 
drenażem pomysłów, możliwe są także sytuacje, w których efekty interwencji (wspartej w ramach 
innego RPO) będą pozytywnie oddziaływać na region (por. np. podmioty spoza RIS Śląska). Innym 
ryzykiem z punktu widzenia skuteczności wdrażania Działania 1.2 są także restrykcyjne wymagania 
dotyczące wymogu realizacji projektu w województwie śląskim, w tym wdrożenia wyników w regionie, 
jak również konieczność stosowania zasady konkurencyjności np. w wyborze zleceniobiorcy prowadzą-
cego prace B+R – jednak na ten moment zasadne wydaje się przekonanie, iż z podobnym wyzwaniem 
muszą zmierzyć się wszystkie województwa. 

Równocześnie, należy jednak zauważyć ryzyko potencjalnej wzajemnej konkurencji Programów, gdyby 
IZ zdecydowała się poszerzyć katalog potencjalnych beneficjentów i/lub zmodyfikować branże, do 
których w szczególności adresowane jest wsparcie. Przykładowo, gdyby zdecydowano się umożliwić 
realizację projektów partnerskich, w ramach RPO WSL mogłyby zostać szeroko zaangażowane podmioty 
spoza regionu. W sytuacji, w której by dodatkowo rozszerzono zakres wsparcia poza inteligentne 
specjalizacje, potencjalni wnioskodawcy mogliby analizować, w którym województwie mają szanse 
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uzyskać wsparcie na najkorzystniejszych warunkach i odpowiednio do nich budować kształt konsorcjum 
(np. funkcję lidera powierzyć podmiotowi z siedzibą w regionie, w którym warunki – z różnych wzglę-
dów – uznano za najkorzystaniejsze/najlepiej dopasowane do zakresu tematycznego i organizacyjnego 
planowanego przedsięwzięcia). Analogicznie, poszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów o duże 
przedsiębiorstwa może w przyszłości okazać się konkurencyjne względem POIR 2014-2020. Z drugiej 
strony, pewnym ryzykiem, które jest poza zasięgiem oddziaływania IZ RPO WSL 2014-2020, są również 
potencjalne przyszłe zmiany w POIR 2014-2020, które mogą docelowo wpływać na potencjalnych 
beneficjentów RPO WSL 2014-2020. 

Z przedstawionego wcześniej zestawienia wynika, iż zasadniczo każdy region w swoim RPO przewidział 
działanie o kształcie analogicznym/zbliżonym do kształtu Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 (najczęściej 
także obydwu typów projektów). Spójność interwencji można wskazać m.in. w zakresie głównych 
przesłanek warunkujących ich wdrażanie, form wsparcia (najczęściej – pomoc bezzwrotna) oraz zakła-
danych do osiągnięcia rezultatów. Równocześnie, każde województwo uwzględnia swoją lokalną 
specyfikę, w szczególności zaś właściwe mu regionalne inteligentne specjalizacje (nie zawsze wszystkie 
projekty muszą obligatoryjnie wpisywać się w RIS, jednak jest to konsekwentnie premiowane). Głów-
nym potencjalnym ryzykiem z punktu widzenia wykorzystania alokacji finansowej może być sięganie 
przez przedsiębiorstwa/uczelnie z regionu po środki z innych RPO (np. jako partnerzy w projektach, 
których liderami są podmioty ulokowane na terenie innego województwa). Przykładowo, w toku reali-
zacji badania jedna ze śląskich uczelni przyznała, iż w obecnej perspektywie nie była jeszcze 
zaangażowana w żaden projekt z obszaru B+R w ramach RPO WSL 2014-2020, natomiast aktywnie 
uczestniczyła w składaniu wniosków do innych RPO jako partner w konsorcjum/podmiot zapewniający 
potencjał naukowy (np. poprzez przygotowanie stosownego porozumienia o współpracy). O ile na 
obecnym etapie nie stanowi to przeszkody do anagażowania się w kolejne przedsięwzięcia, o tyle 
zasygnalizowano, że w pewnym momencie może okazać się, iż potencjał naukowo-badawczy został na 
tyle mocno zaangażowany w inne przedsięwzięcia, że może nie chcieć/nie móc włączyć się w prace 
w regionie (np. choćby jako współpracownik firmy w ramach projektu). Konkludując, jest to jednak 
zagadnienie, które nie może być jednoznacznie negatywnie oceniane.  

Analizując przekrojowo działania/poddziałania/typy interwencji w innych programach skierowane do 
przedsiębiorców, o zakresie analogicznym/zbliżonym do wsparcia przewidzianego w ramach Działania 
1.2 RPO WSL 2014-2020, można zauważyć trzy zasadnicze prawidłowości: 

• Poza województwami opolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, we wszystkich pozostałych 
regionach zaplanowano wsparcie o charakterze bezzwrotnym. Zdaniem Ewaluatora, biorąc pod 
uwagę innowacyjny charakter projektów oraz ich potencjalnie duże znaczenie dla rozwoju regionu 
przy równoczesnym znacznym poziomie ryzyka dla beneficjenta – wsparcie o charakterze 
bezzwrotnym jest w pełni uzasadnione.  
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• Podmiotem wsparcia w RPO WSL 2014-2020 w minionym konkursie w ramach Działania 1.2 – 
inaczej niż w POIR – były wyłącznie MŚP (choć Program dopuszcza co do zasady możliwość 
wspierania dużych przedsiębiorców). W zależności od RPO, przewidziane są różne partnerstwa MŚP 
(tj. z innymi MŚP, z jednostkami naukowymi), jednak głównym beneficjentem bezpośrednim jest 
wskazana grupa firm. Warte zarekomendowania jest umożliwienie realizacji projektów 
w partnerstwie, tak jak miało to miejsce w innych regionach (np. na Mazowszu). Taka formuła 
realizacji nie była wprawdzie dostępna w ramach pierwszego konkursu w Działaniu 1.2 RPO WSL 
2014-2020, ale jest przewidziana w SzOOP’ie. Część podmiotów współpracujących 
z wnioskodawcami nie jest zadowolonych z pełnienia funkcji podwykonawcy; uważają one, iż 
pozycja partnera w konsorcjum daje większy katalog praw. W szczególności, kwestia ta wydaje się 
istotna z punktu widzenia przedstawicieli sektora nauki, była także mocno akcentowana 
w wywiadach z nimi. W przypadku badaczy akademickich/pracowników instytutów badawczych, 
sformalizowane partnerstwo, oparte na umowie konsorcjum, postrzegane jest jako skuteczne 
i efektywne zabezpieczenie praw własności intelektualnej (oceniane daleko wyżej niż umowa 
o podwykonawstwie). Wydaje się, iż wprowadzenie tego typu zapisów powinno zachęcić 
potencjalnych beneficjentów, obawiających się pełnienia funkcji podwykonawcy, do wnioskowania 
o wsparcie w ramach Działania 1.2. Analiza rozwiązań zastosowanych w konkursach w działaniach 
analogicznych do Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020, które dopuszczały projekty partnerskie, 
pozwala zidentyfikować jedno zasadnicze rozwiązanie warte zaimplementowania w przyszłych 
konkursach w ramach analizowanego działania. Chodzi o takie sformułowanie merytorycznych 
kryteriów oceny, które premiują odpowiednio umocowaną prawnie współpracę pomiędzy MŚP 
a jednostkami naukowymi względem współpracy deklarowanej we wniosku, jednak nie popartej 
odpowiednimi umowami. Innymi słowy, należy dążyć do tego, aby kryteria oceny w przypadku 
projektów partnerskich ukierunkowane były na stymulowanie współpracy opartej o poszanowanie 
wzajemnych praw (w szczególności własności intelektualnej) i obowiązków. Ponadto, regulamin 
powinien także uniemożliwiać sytuacje, w których potencjalny beneficjent na etapie wnioskowania 
powoła się na potencjał danej instytucji naukowo-badawczej, aby po zaakceptowaniu wniosku 
w sposób nieuzasadniony merytorycznie zrezygnować ze współpracy z danym podmiotem. Kwestia 
braku zachęt do przepływu wiedzy ze środowiska naukowego do przedsiębiorstw w projektach, 
które do tej pory miały być wdrażane w ramach Działania 1.2, została także wskazana w toku 
realizowanych wywiadów przez stronę systemową, co uprawdopodobnia podjęcie działań 
zaradczych w obszarze zidentyfikowanej słabości Działania 1.2.  
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• Jeśli chodzi o wielkość i intensywność pomocy, to przede wszystkim jest ona uwarunkowana 
obowiązującym prawodawstwem dotyczącym pomocy państwa. Z tego też względu, maksymalny 
poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – przy takim samym podmiocie wsparcia 
i kategorii interwencji – jest co do zasady jednakowy we wszystkich RPO. O ile w RPO WSL 2014-
2020 określono stałe limity wielkości dofinansowania (górny i dolny), niezależne od wielkości 
podmiotu ubiegającego się o wsparcie, o tyle w wybranych regionach zdecydowano 
o dywersyfikacji owych progów i zróżnicowaniu ich w podziale na mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Najczęściej, finalnie przekładało się to na zmniejszenie dolnego progu dla mikro 
przedsiębiorstw oraz zwiększeniu górnego ograniczenia dla średnich firm. W omawianym 
kontekście interesujący jest przykład województwa łódzkiego, które w ogóle nie określiło progów 
w SzOOP, wskazując na przyszłe doprecyzowanie tej kwestii w dokumentach związanych z naborem 
wniosków. Z jednej strony daje to IZ RPO pewien margines swobody w przyszłym projektowaniu 
konkursów, z drugiej może stanowić źródło niepewności dla potencjalnych beneficjentów. Biorąc 
pod uwagę zapisy przeglądu SzOOP, należy wskazać kilka rozwiązań stosowanych w innych 
regionach, których wdrożenie warto rozważyć w ramach RPO WSL 2014-2020. Przede wszystkim, 
w wywiadach z potencjalnymi beneficjentami pojawiała się kwestia zasadności uzależnienia limitów 
wielkości dofinansowania od typu beneficjenta. Choć obecnie funkcjonujące limity wielkości 
projektów oceniano zasadniczo pozytywnie – jako dopasowane do sytuacji w regionie oraz 
uwzględniające specyfikę projektów wdrażanych w ramach Działania 1.2 RPO WSL, to jednak ich 
uelastycznienie (zwłaszcza zaś obniżenie w odniesieniu do mikro przedsiębiorstw) było wskazywane 
jako potencjalny obszar dalszych usprawnień (por. np. minimalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych w RPO WD 2014-2020 wynosi 100 000 zł, a w województwie lubelskim jest 
jeszcze niższa i sięga 80 000 zł). 

• W odniesieniu do przedmiotu wsparcia należy zauważyć, iż we wszystkich regionach ma ono bardzo 
zbliżony charakter (pochodna linii demarkacyjnej i prawnych uwarunkowań udzielania wsparcia na 
B+R), przez co trudno wskazać rozwiązania stosowane w innych regionach, które byłyby 
zdecydowanie odmienne od wsparcia oferowanego na Śląsku i zasługiwały na wprowadzenie do 
RPO WSL 2014-2020. 
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• Analizowana dokumentacja konkursowa była kompletna: zawierała zarówno wszystkie 
obligatoryjne dokumenty, jak również szeroki katalog plików o charakterze fakultatywnym, 
mającym ułatwić potencjalnym beneficjentom zrozumienie założeń i logiki działania, wymagań 
stawianych przed wnioskodawcami itp. Regulamin konkursu opracowany został 
w wystandaryzowanej formie; w syntetyczny sposób przedstawia wszystkie niezbędne informacje 
dot. warunków naboru. Przedstawione w nim informacje, jeżeli jest to zasadne, zostały również 
opatrzone informacją o aktach prawnych stanowiących ich podstawę formalną (np. w zakresie 
pomocy publicznej). Analiza prawna wskazuje, iż tego typu odwołania zrealizowano poprawnie, 
zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Instrukcja wypełniania wniosku, wraz z wzorem wniosku 
o dofinansowanie, zawierały informacje niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentu 
przez potencjalnego beneficjenta – co pośrednio znalazło również wyraz w wynikach badania CJM. 
Oczywiście, wyobrażalne jest przedstawienie pewnych treści w prostszy, bardziej przyjazny 
czytelnikowi sposób, jednak w toku zrealizowanych badań nie przedstawiamy tej uwagi jako 
zastrzeżenia o znaczeniu krytycznym dla oceny całości dokumentacji konkursowej. Za wartą 
podkreślenia dobrą praktykę należy uznać załączenie podręczników Oslo czy Frascati. 
Wnioskodawcy, co do zasady, powinni się z nimi zapoznać przed udziałem w konkursie, dlatego 
maksymalne ułatwienie im tego poprzez zamieszczenie na stronie naboru – nawet, jeśli publikacje 
te są ogólnodostępne w internecie – należy uznać za wzorcowe. Podobne spostrzeżenie można 
sformułować odnośnie syntetycznej, przejrzystej tabeli wskazującej poziomy gotowości technologii 
czy PKD właściwym dla RIS: również nie są to informacje, których nie dałoby się znaleźć w sieci, 
jednak ich zamieszczenie wśród załączników znacząco upraszcza proces zapoznawania się 
z warunkami naboru itp. Jednocześnie, wyniki badania CATI wskazują, iż dla 1/3 badanych 
wnioskodawców zakres dokumentacji wymaganej w trakcie składania wniosków był zbyt duży 
i powodował nadmierne obciążenia administracyjne firmy. Z punktu widzenia IP, która oceniała 
wnioski, najbardziej problematyczna okazała się dla wnioskodawców kwestia kwalifikowalności 
kosztów. Z kolei zidentyfikowano marginalną skalę zgłaszania projektów niewpisujących się w RIS, 
co dowodzi odpowiedniego zakomunikowania nałożonych branżowych ograniczeń na 
potencjalnych odbiorców wsparcia.  

• Powyższe wyniki analizy danych zastanych korespondują z rezultatami badań własnych. 
W szczególności, to właśnie w wywiadach z potencjalnymi beneficjentami szczególnie mocno były 
akcentowane kwestie: zasadności realizowania projektów w partnerstwach oraz, mniej istotne, 
zdywersyfikowania progów wsparcia w zależności od typu beneficjenta.  

W przypadku, gdy dla udzielenia opowiedzi na dane pytanie badawcze w ramach niniejszego podroz-
działu nie wykorzystano metody/techniki zadeklarowanej w raporcie metodologicznym, oznacza to, iż 
uzyskane w toku badania odpowiedzi nie są konkluzywne bądź też respondenci nie byli w stanie wypo-
wiedzieć się w zakresie przedmiotowej kwestii. 

Zakres przedmiotowy  

Zakres przedmiotowy wsparcia w analizowanych działaniach, analogicznych do działania 1.2 RPO WSL 
2014-2020, jest co do zasady tożsamy. Oferowane jest wsparcie prac B+R+I obejmujące dofinansowanie 
wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji, przy czym często każdy projekt 
pierwszej produkcji musi obejmować etapy poprzedzające (np. RPO Województwa Świętokrzyskiego), 
jednakże np. zapisy RPO Województwa Opolskiego są bardziej ogólne i zakładają „finansowanie procesu 
powstawiania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów”.  

Ponadto, w ramach analizowanych działań mogą być dokonywane inwestycje w aparaturę, sprzęt, 
technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-
rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 



 
 

86 
 

 

Zakres podmiotowy  

Podmiotem wsparcia we wszystkich analizowanych działaniach są przedsiębiorcy. Przegląd SzOOP 
poszczególnych Programów pokazuje, iż generalnie preferowani potencjalni beneficjenci to MŚP –
wskazują na to zapisy wzmacniające ich pozycję w konkursach (por. „przedsiębiorstwa, w szczególności 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa” – RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 czy RPO 
Województwa Opolskiego 2014-2020) lub też w warunkowy sposób dopuszczające do nich duże pod-
mioty (por. „Warunkiem wsparcia inwestycji dużych przedsiębiorstw będzie zapewnienie efektów 
dyfuzji działalności B+R+I do gospodarki lub współpraca z MŚP lub organizacjami pozarządowymi” RPO 
Województwa Podlaskiego 2014-2020 czy „duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia kon-
kretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że 
projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MSP, NGO, instytucjami 
badawczymi” RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020). Poza tym, relatywnie często spotykane 
w analizowanych Programach jest dopuszczanie do wnioskowania o realizację projektów podmiotów 
partnerskich, związanych z przedsiębiorstwem i innej firmy, instytucji naukowej lub/i instytucji otocze-
nia biznesu. O ile jednak najczęściej wymaga się, aby liderem takiej formy współpracy było 
przedsiębiorstwo (por. RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, RPO Województwa 
Wielkopolskiego 2014-2020), o tyle o wiele rzadziej (np. w ramach RPO Województwa Pomorskiego 
2014-2020) kategorią potencjalnych beneficjentów są „jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we 
współpracy z przedsiębiorcami”. Wreszcie, najrzadziej spotykanymi kategoriami potencjalnych benefi-
cjentów są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz samorządowe jednostki organizacyjne 
(por. RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020). Specyficzną kategorią potencjalnych 
beneficjentów analizowanych działań mogą być także Menadżerowie Funduszu Funduszy, jednak ich 
obecność jest możliwa wyłącznie tam, gdzie do zastosowania przewidziano instrumenty finansowe. 

Reasumując, zakres podmiotowy możliwego do udzielenia wsparcia w ramach Działania 1.2 RPO WSL 
nie odbiega znacząco od zakresu w analogicznych działaniach w ramach innych RPO. W opinii Ewaluato-
ra, z uwagi na specyfikę interwencji, katalog potencjalnych beneficjentów przedstawionych w SzOOP 
jest zasadny. Warto jednak w przyszłych konkursach umożliwić realizację projektów partnerskich, 
opartych na kooperacji przedstawicieli biznesu z reprezentantami sfery naukowej.  

Ramy czasowe  

Dokładne ramy czasowe obrazuje Tabela 6. W tym miejscu należy zauważyć, iż większość regionów 
przewidywała nabory na przełomie 2016 i 2017 roku. Później założono je jedynie w RPO na Podlasiu i w 
województwie zachodniopomorskim oraz w ramach POIR. Ogłoszenie naborów w zbliżonym czasie 
spowodowało, iż IZ RPO – nie tylko RPO WSL, ale także IZ RPO dla innych województw – musiały samo-
dzielnie wypracowywać pewne rozwiązania od podstaw, czerpiąc głównie z doświadczeń 
instytucjonalnych NCBR, które nie są jednak wprost przekładalne na uwarunkowania programów 
regionalnych. Choćby z tego względu należy patrzeć na rozwiązania stosowane w ramach pierwszego 
naboru jako na rozstrzygnięcia nieostateczne, mogące zostać zoptymalizowane w oparciu o doświad-
czenia własne oraz eksperiencię innych programów (por. np. Załączniki 11 i 12 czy zapisy kolejnego 
podrozdzoału poświęconego kryteriom wyboru projektów). Równocześnie, biorąc pod uwagę relatyw-
nie zbliżone warunki wsparcia we wszystkich regionach, różniące się co do zasady jedynie 
dopuszczalnymi formami ewentualnych partnerstw oraz skrajnymi wielkościami dostępnego wsparcia 
(tj. jego wartości minimalnych i maksymalnych), a także mając w pamięci fakt, iż rozkład otrzymanego 
wsparcia wskazuje, iż beneficjenci korzystają głównie ze wsparcia o wielkościach umiarkowanych (tj. 
odległych zarówno od minimalnej, jak i maksymalnej wartości możliwego do otrzymania dofinansowa-
nia) – można przypuszczać, iż uruchomienie naborów w poszczególnych regionach w relatywnie 
zbliżonym czasie mogło zapobiegać „wymywaniu” inwestycji i konkurencji pomiędzy poszczególnymi 
RPO.  
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Wielkość i intensywność wsparcia 

Intensywność wsparcia we wszystkich analizowanych Programach jest uwarunkowana przepisami 
dotyczącymi pomocy państwa w obszarze B+R+I. Oznacza to, iż w sytuacji zgodności interpretacyjnej 
pomiędzy poszczególnymi IZ nie można mówić o różnicach w omawianym obszarze. 

 

6. Ocena dotychczasowej skuteczności 
wsparcia w ramach Działania 1.2 

6.1. Ocena dotychczasowego zainteresowania 
wnioskodawców Działaniem 1.2 

W konkursie złożono 166 wniosków
33

. Przeciętna wysokość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 
1 558 037 PLN, zaś przeciętna wysokość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 2 314 956 PLN. W sumie 
łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 258 634 104 PLN, zaś łączna wartość kosztów 
kwalifikowalnych 384 282 623 PLN. Co ciekawe, przeciętna wartość wnioskowanego dofinansowania 
jest najmniejsza dla firm średnich (nieco ponad 1,47 mln PLN ), zaś największa dla firm małych (nieco 
ponad 1,67 mln PLN). Generalnie jednak różnice są tutaj bardzo nieznaczne – przeciętna wartość wnio-
skowanego dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw wynosi ponad 1,52 mln PLN. Brak jest jakiegoś 
istotnego związku pomiędzy wartością wnioskowanego dofinansowania, a wiekiem firmy czy działem 
PKD (próba jest w tym przypadku zbyt mała). W przypadku formy prawnej zdecydowanie najwyższy 
poziom wnioskowanego dofinansowania widoczny jest wśród spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ale może to być jedynie pochodne tego, iż stanowią one zdecydowaną większość całej populacji wnio-
skodawców.  

Wielkość dofinansowania, o jaką wnioskowały aplikujące podmioty w ramach projektów typu 1, wynio-
sła 19,6 mln PLN, co wobec kwoty alokacji przeznaczonej w pierwszym konkursie na projektu tego typu 
wynoszącej 107,5 mln PLN wskazuje na brak możliwości dystrybucji tej kwoty w tym konkursie. Stawia 
też duże wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniego zainteresowania przyszłymi konkursami 
ze strony potencjalnych beneficjentów. Całkowicie odmienna sytuacja dotyczy projektów typu 2, gdzie 
wobec alokacji w wysokości 46,1 mln PLN złożono wnioski o dofinansowania na łączną kwotę 239 mln 
PLN. 

Przeciętny wiek firmy wnioskującej o dofinasowanie to 8,5 roku. Jednocześnie firmy istniejące poniżej 
1 roku stanowiły niecałe 8% wszystkich wnioskodawców, 6% firmy istniejące dłużej niż rok i krócej niż 
2 lata, 26% firmy istniejące pomiędzy 2 i 5 lat, 30% firmy istniejące pomiędzy 5 a 10 lat i 30% firmy 
istniejące powyżej 10 lat. Dokładne wyniki w tym zakresie pokazano w tabeli poniżej. 

Tabela 8. Wiek podmiotów starających się o dofinansowanie 

Wiek firmy Ilość wskazań % 

Poniżej 1 roku 13 7,8 

                                                                 
33 Stan na dzień 8 grudnia 2016 r. (data przekazania bazy danych przez Zamawiającego). 
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1 10 6,0 

2 11 6,6 

3 17 10,2 

4 16 9,6 

5 8 4,8 

6 10 6,0 

7 11 6,6 

8 6 3,6 

9 9 5,4 

10 6 3,6 

11 5 3,0 

12 2 1,2 

13 6 3,6 

14 5 3,0 

15 4 2,4 

16 4 2,4 

17 1 0,6 

19 3 1,8 

20 1 0,6 

21 2 1,2 

22 3 1,8 

24 3 1,8 

25 2 1,2 

26 3 1,8 

27 1 0,6 

28 3 1,8 

33 1 0,6 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane UM 

Niecałe 54% wszystkich aplikujących stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, udział firm małych wyniósł 30%, 
zaś firm średnich 16%. W przypadku formy prawnej niecałe 1% wnioskodawców stanowiły fundacje 
i przedsiębiorstwa państwowe, nieco ponad 2% spółki cywilne, ponad 5% spółki akcyjne, niecałe 8% 
spółki komandytowe, ponad 17% osoby fizyczne i prawie 66% spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Jeśli chodzi o formę własności to nieco ponad 1% stanowiły osoby zagraniczne, 47% krajowe osoby 
fizyczne i 52% pozostałe krajowe jednostki prywatne.  

Na poziomie sekcji PKD największy odsetek wnioskodawców należał do sekcji J Informacja 
i komunikacja (ponad 25%), sekcji C Przetwórstwo przemysłowe (ponad 24%) i sekcji M Działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna (ponad 21%). Dokładny rozkład liczby wnioskodawców według 
rodzaju działalności na poziomie sekcji PKD pokazano poniżej. 
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Tabela 9. Rodzaj działalności wnioskodawców na poziomie sekcji PKD 

Sekcja Nazwa % 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,6 

B Górnictwo i wydobywanie 0,6 

C Przetwórstwo przemysłowe 24,2 

D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

0,6 

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją 

1,8 

F Budownictwo 4,2 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samo-
chodowych, włączając motocykle 

11,5 

H Transport i gospodarka magazynowa 0,6 

J Informacja i komunikacja 25,5 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1,2 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 21,2 

N Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 

1,8 

P Edukacja 0,6 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 5,5 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane UM 

Na poziomie działów PKD największa liczba wnioskodawców zaliczała się do działu 62 Działalność 
związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (ponad 
21%), działu 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (ponad 9%) 
i działu 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (prawie 7%). Dokładne 
wyniki analizy na poziomie działów pokazano poniżej. 
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Tabela 10. Rodzaj działalności wnioskodawców na poziomie działów PKD 

Nazwa Dział PKD % 

Rybactwo 3 0,6 

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 9 0,6 

Produkcja artykułów spożywczych 10 0,6 

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18 1,2 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20 1,8 

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 22 1,8 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 23 0,6 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 25 3,0 

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 26 3,6 

Produkcja urządzeń elektrycznych 27 3,0 

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 28 3,6 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 29 0,6 

Pozostała produkcja wyrobów 32 1,2 

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 33 3,0 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

35 0,6 

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców 

38 1,8 

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42 1,8 

Roboty budowlane specjalistyczne 43 2,4 

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samocho-
dowych 

45 1,2 

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46 6,7 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47 3,6 

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 52 0,6 

Działalność wydawnicza 58 0,6 

Telekomunikacja 61 0,6 

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 
działalność powiązana  

62 21,2 

Działalność usługowa w zakresie informacji 63 3,0 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68 1,2 

Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70 1,2 

Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 71 9,1 

Badania naukowe i prace rozwojowe 72 5,5 

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 73 2,4 

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74 3,0 

Wynajem i dzierżawa 77 0,6 

Działalność związana z zatrudnieniem 78 0,6 

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagają-
ca prowadzenie działalności gospodarczej 

82 0,6 

Edukacja 85 0,6 

Opieka zdrowotna 86 5,5 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane UM 
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Według typu projektu 12% stanowiły projekty związane z tworzeniem lub rozwojem istniejącego zaple-
cza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej (typ 1). 
Pozostałe 88% to projekty mające na celu wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach (typ 2). Jeśli chodzi 
o charakter wdrażanej innowacji to 97% wnioskodawców zadeklarowało charakter produktowy, 33% 
charakter procesowy i 25% charakter nie technologiczny. W pytaniu o zasięg innowacji 59% wniosko-
dawców wybrało opcję ”nigdzie”, 28% opcję „świat”, 12% opcję „kraj” i 1% opcję „region”. 

Jeśli chodzi o poziom gotowości technologicznej planowany do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, 
to 5% wnioskodawców deklaruje osiągnięcie poziomu VII, niecałe 13% osiągnięcie poziomu VIII i ponad 
67% osiągnięcie poziomu IX. 15% wnioskodawców nie wypełniło wniosku w tej części w sposób po-
prawny – albo nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, albo odwołało się do załącznika, albo opisało 
działania, jakie mają zostać podjęte, lecz nie wskazało konkretnie, który poziom gotowości technolo-
gicznej zostanie osiągnięty w wyniku realizacji projektu, albo też wskazało docelowy poziom gotowości 
technologicznej jako poziom VI lub niższy, który nie kwalifikuje projekt do ubiegania się o wsparcie. W 
przypadku spodziewanej zmiany na skali poziomu gotowości technologicznej ponad 2% firm ubiegają-
cych się o dofinansowanie deklaruje wzrost o 2 pkt., prawie 4% wzrost o 3 pkt., ponad 4% wzrost o 4 
pkt., prawie 13% wzrost o 5 pkt., ponad 27% wzrost o 6 pkt., ponad 36% wzrost o 7 pkt. i niecały 1% 
wzrost o 8 pkt.  

Wreszcie, w przypadku spodziewanych efektów projektów, wszyscy projektodawcy deklarują wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, ponad 99% wpływ na rozwój branży, niecałe 99% użyteczność 
wyników projektu dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w województwie śląskim 
oraz wzrost nakładów na B+R, prawie 98% wpływ projektu na zwiększenie potencjału innowacyjnego 
województwa śląskiego, zaś ponad 95% występowanie niskiego nasycenia danym produk-
tem/usługą/technologią na rynku docelowym. Nieco niższy odsetek wskazań otrzymały 
wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie (ponad 83%) czy zgłoszenie paten-
towe (ponad 75%). Dokładne wyniki w zakresie spodziewanych efektów projektów pokazano poniżej. 

Tabela 11. Spodziewane efekty projektów 

Efekt Ilość % 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 166 100,0 

Wpływ na rozwój branży 165 99,4 

Użyteczność wyników projektu dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w 
województwie śląskim 

164 98,8 

Wzrost nakładów na B+R 164 98,8 

Wpływ projektu na zwiększenie potencjału innowacyjnego województwa śląskiego 162 97,6 

Występowanie niskiego nasycenia danym produktem/usługą/technologią na rynku docelo-
wym 

158 95,2 

Wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie 138 83,1 

Zgłoszenie patentowe 125 75,3 

Projekt badawczy obejmuje działania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji 111 66,9 

Dodatkowe – nie wymienione powyżej 100 60,2 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane UM 

Liczbę wniosków złożonych w konkursie w ramach typu 2 można uznać za zgodną z oczekiwaniami, 
natomiast zdecydowanie zbyt małe w stosunku do oczekiwań i potrzeb było zainteresowanie projekta-
mi typu 1. Jak pokazują wyniki badań przy zastosowaniu technik IDI i CJM, w niektórych przypadkach 
zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów istniało, jednakże inne projekty silnie angażują-
ce te podmioty pod względem ich zasobów ludzkich i finansowych uniemożliwiły złożenie wniosku 
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w terminie określonym w warunkach konkursu. W tych sytuacjach zainteresowanie aplikowaniem 
w Działaniu 1.2 należy uznać za odroczone do czasu następnego konkursu lub konkursów. 

Na obecnym etapie oceny wniosków złożonych w ramach pierwszego konkursu nie jest możliwa ocena 
jakości złożonych projektów. Warto jednakże zwrócić uwagę na trudności zapewnienia całkowicie 
obiektywnej oceny projektów dotykających różnych branż. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu 
sygnalizowanym w trakcie wywiadów indywidualnych mogłoby być podejmowanie decyzji o przyznaniu 
finansowania dla konkretnych projektów w drodze dyskusji panelowej. W opinii Ewaluatora przyjęcie 
tego rozwiązania mogłoby jednakże prowadzić do nadmiernego wydłużenia procesu oceny wniosków 
(co w sytuacji krytycznego znaczenia czynnika czasu determinującego decyzje przedsiębiorców mogłoby 
ich powstrzymywać się od ubiegania się o finansowanie projektów B+R) oraz generować wysokie koszty 
związane z przeprowadzeniem oceny wniosków (głównie koszt wynagrodzeń dla ekspertów zewnętrz-
nych). 

 

6.2. Skuteczność zarządzania procesami związanymi 
z wdrażaniem Działania 1.2 po stronie Instytucji Po-
średniczącej 

 

Na obecnym etapie nie da się jednoznacznie stwierdzić, w jaki stopniu charakter wnioskodawców 
dotychczas złożonych projektów umożliwi osiągnięcie celów Działania i zaplanowanych wskaźników, 
ponieważ na moment przeprowadzania badania ewaluacyjnego nie były jeszcze znane wyniki oceny 
merytorycznej. Bardzo duże różnice w zainteresowaniu wnioskodawców projektami różnego typu, co 
przełożyło się na wielkości dofinansowania, o jakie się ubiegają, daje uzasadnione obawy osiągnięcia 
wartości wskaźników przewidzianych specyficznie dla projektów typu 1. Jednocześnie stanowi sygnał 
alarmujący o konieczności podjęcia zdecydowanych działań mogących stanowić skuteczną zachętę dla 
potencjalnych beneficjentów do ubiegania się o dofinansowanie do projektów na stworzenie lub rozwój 
istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowa-
cyjnej. Nie sposób wciąż jeszcze ocenić sprawności wdrażania Działania 1.2 przez Instytucję 
Pośredniczącą, warto jednakże zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą wpływać na ostateczną 
ocenę: 

 Działanie 1.2 tworzy po raz pierwszy możliwość finansowania na poziomie regionalnym 
infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz badań i rozwoju, co implikuje brak doświadczenia 
we wdrażaniu tego rodzaju działań przez Instytucję Pośredniczącą; 

 wąskim gardłem może okazać się także niedostateczna liczba pracowników Instytucji 
Pośredniczącej, którzy są zaangażowani w realizację także innych działań, których start zbiega 
się w czasie; 

 spiętrzenie procesu oceny w relatywnie krótkim czasie w przypadku konkursów zamkniętych 
w czasie; 

 wprowadzenie elektronicznej oceny wniosków przez ekspertów, co może znacząco wydłużyć 
proces oceny w stosunku do sytuacji, gdy ocena przeprowadzana jest stacjonarnie (np. 
w siedzibie IP); 
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 nie do końca sprecyzowane kwestie definicyjne (np. produkcji pierwotnej, outsourcingu, 
inwestycji początkowej

34
), które pozostawiają pewne miejsce do interpretacji, a tym samym 

mogą wydłużać proces oceny wniosków. 

Jednym z istotnych czynników mogących wpłynąć na osiągnięcie celów Działania i zaplanowanych 
wskaźników mogłoby być rozszerzenie obszaru tematycznego wsparcia o zidentyfikowane obszary 
zawierające największy potencjał endogeniczny dla rozwoju województwa śląskiego (np. o nanotechno-
logie, technologie dla środowiska, metalurgię, produkcję podzespołów dla przemysłu samochodowego), 
co będzie wymagać aktualizacji inteligentnych specjalizacji oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Wśród barier, które – jak wskazywano w badaniach terenowych - wpływają na wdrażanie Działania 
z punktu widzenia IZ/IP RPO WSL, można wymienić ograniczenie tematyczne do wybranych obszarów 
objętych inteligentną specjalizacją regionu. To ograniczenie uniemożliwia podmiotom z branż pozosta-
jących poza inteligentną specjalizacją regionu, a posiadających potencjał do prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych, aplikowanie o środki w ramach Działania 1.2.  

Inną barierą są przepisy uniemożliwiające aplikowanie w ramach jednego projektu podmiotom powią-
zanym kapitałowo, z których jeden – przykładowo – świadczy usługi podwykonawstwa na rzecz 
drugiego podmiotu. To ograniczenie wyklucza możliwość podejmowanie współpracy pomiędzy spraw-
dzonymi, powiązanymi kapitałowo partnerami i może niejednokrotnie negatywnie wpływać na decyzję 
o aplikowaniu. 

Do barier utrudniających aplikowanie beneficjentom można zaliczyć także niewystarczające zasoby 
i kompetencje. Działalność badawczo-rozwojowa to domena firm znajdujących się na ścieżce rozwoju, 
które są świadome uwarunkowań związanych z zapewnieniem konkurencyjności rynkowej i inwestują 
w rozwój zasobów i kompetencji pozwalających im tę konkurencyjność stale podnosić. W braku świa-
domości potrzeby innowacyjnego rozwoju, który można realizować m.in. poprzez aktywność w zakresie 
badań i rozwoju, tkwi jedna z głównych barier mentalnościowych, zwłaszcza typowa dla firm mniejszych 
rozmiarów. 

7. Rekomendacje 

Poniżej zaprezentowano zestawienie najważniejszych wniosków i wypływających z nich rekomendacji, 
wskazując sugerowane kierunki zmian, prowadzące do usprawnienia ocenianego podejścia. 

 

                                                                 
34 Definicja inwestycji początkowej w przypadku projektów B+R została sprecyzowana przez Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 

20 grudnia 2016 r. DKF-VII.752.18.2016.JG, gdzie przekazano IZ RPO WSL wyjaśnienia Komisji Europejskiej w tym zakresie. W 
związku z powyższym kwestia powyższa nie budzi już wątpliwości. 
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Tabela 12. Tabela wniosków i rekomendacji 

Lp. Wniosek (nr strony w 
raporcie) 

Powiązana z wnioskiem 
rekomendacja 

Adresat rekomendacji 
(instytucja/instytucje 

odpowiedzialne za 
wdrożenie rekomen-

dacji) 

Sposób wdrożenia 
(syntetyczne przedsta-

wienie sposobu 
wdrożenia rekomenda-

cji) 

Termin wdrożenia 
rekomendacji (data 
dzienna odpowiada-

jąca zakończeniu 
danego kwartału) 

Klasa rekomendacji 

1. 

Ograniczony obszar 
tematyczny wsparcia nie 
daje możliwości pełnego 
wykorzystania potencjału 
endogenicznego rozwoju 
województwa śląskiego 
(s. 61) 

Należy rozszerzyć katalog 
rodzajów działalności 
(opisanych kodem PKD) 
przedsiębiorstw, które mogą 
aplikować o wsparcie. 

IZ RPO WSL 2014-2020 

Rozszerzenie obszaru 
tematycznego wsparcia o 
obszary zawierające 
największy potencjał 
endogeniczny dla rozwoju 
województwa śląskiego 
(np. o nanotechnologie, 
technologie dla środowi-
ska, metalurgię, 
produkcję podzespołów 
dla przemysłu samocho-
dowego) w drodze 
aktualizacji listy inteli-
gentnych specjalizacji 
regionalnych wojewódz-
twa śląskiego oraz zmianę 
zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. 

2019 r. 

Rekomendacja 
programowa 
o charakterze strate-
gicznym 

2. 

Zbyt duże wymogi infor-
macyjne wymagane we 
wniosku i zbyt trudny dla 
mniejszych podmiotów 

Należy dążyć do upraszczania 
wniosku aplikacyjnego i 
doprecyzowywania nieja-
snych kwestii definicyjnych. 

IZ/IP RPO WSL 2014-
2020 

Stały monitoring trudno-
ści , których doświadczają 
wnioskodawcy w przygo-
towaniu wniosku 

Po opracowaniu 
spójnych intepretacji 
na poziomie ogólno-
krajowym 

Rekomendacja 
programowa 
o charakterze opera-
cyjnym 
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Lp. Wniosek (nr strony w 
raporcie) 

Powiązana z wnioskiem 
rekomendacja 

Adresat rekomendacji 
(instytucja/instytucje 

odpowiedzialne za 
wdrożenie rekomen-

dacji) 

Sposób wdrożenia 
(syntetyczne przedsta-

wienie sposobu 
wdrożenia rekomenda-

cji) 

Termin wdrożenia 
rekomendacji (data 
dzienna odpowiada-

jąca zakończeniu 
danego kwartału) 

Klasa rekomendacji 

język dokumentacji 
projektowej (s. 48). 

aplikacyjnego pod kątem 
wymogów informacyj-
nych oraz niejasnych 
kwestii definicyjnych. 

3. 

Prowadzenie działalności 
badawczo-rozwojowej 
przez przedsiębiorstwa 
utrudniają istniejące 
bariery świadomościowe 
(zwłaszcza wśród firm 
mniejszych rozmiarów) w 
zakresie potrzeby prowa-
dzenia tych prac i 
uzyskiwanych korzyści 
(s. 39). 

Należy komunikować korzy-
ści z prowadzenia 
działalności badawczo-
rozwojowej. 

Instytucje otoczenia 
biznesu w wojewódz-
twie śląskim; IP RPO 
WSL 2014-2020 

Informowanie i przed-
stawianie przykładów 
dobrych praktyk w 
zakresie korzyści związa-
nych z prowadzeniem 
działalności badawczo-
rozwojowej. 

31.03.2018 

Rekomendacja 
programowa 
o charakterze strate-
gicznym 

4. 

Projekty realizowane w 
konsorcjach umożliwiają w 
większym stopniu zacho-
wanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa w 
stosunku do sytuacji, gdy 
zamówienie na usługi 
badawcze jest realizowane 
zgodnie z zasadą konku-
rencyjności w oparciu o 

Należy dopuścić możliwość 
składania wniosków przez 
konsorcja. 

IZ/IP RPO WSL 2014-
2020 

Umożliwienie składania 
wniosków przez konsor-
cja przedsiębiorstw i 
jednostek naukowych/ 
instytutów badawczych/ 
uczelni wyższych. 

Przed naborami 
wniosków w 2018 
roku 

Rekomendacja 
programowa 
o charakterze opera-
cyjnym 
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Lp. Wniosek (nr strony w 
raporcie) 

Powiązana z wnioskiem 
rekomendacja 

Adresat rekomendacji 
(instytucja/instytucje 

odpowiedzialne za 
wdrożenie rekomen-

dacji) 

Sposób wdrożenia 
(syntetyczne przedsta-

wienie sposobu 
wdrożenia rekomenda-

cji) 

Termin wdrożenia 
rekomendacji (data 
dzienna odpowiada-

jąca zakończeniu 
danego kwartału) 

Klasa rekomendacji 

pomysł zamawiającego te 
usługi i zmusza do częścio-
wego, publicznego 
ujawnienia istoty zlecanych 
prac (s. 40). 

Źródło: opracowanie własne 
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11. Aneksy 

Załącznik nr 1 Metodologia badania 
Na poniższym schemacie zaprezentowano powiązanie technik badawczych z kategoriami responden-
tów, którym dedykowane są poszczególne techniki i ze źródłami danych. 
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Schemat 4 Przyporządkowanie technik badawczych kategoriom respondentów wraz ze wskazaniem źródeł danych 
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Działania 1.2 

RPO WSL 
2014-2020 

[Perspektywa 
strony 

popytowej] 

Panel ekspertów 

Eksperci 
tematyczni 

[Perspektywa 
ekspercka] 

Źr
ó

d
ło

 d
an

yc
h

 

Odpowiedzi 
przedstawicieli 
IZ i IP RPO WSL 

udzielone 
podczas IDI 

prowadzonych 
na podst. 

dedykowanego 
scenariusza 

(próba; n=3) 

Odpowiedzi 
potencjalnych 
beneficjentów 
Działania 1.2 

udzielone 
podczas IDI 

prowadzonych 
na podst. 

dedykowanego 
scenariusza 

(próba; n=20) 

Żr
ó

d
ło

 d
an

yc
h

 

Odpowiedzi 
przedstawicieli IZ 

i IP RPO WSL 
2014-2020 

udzielone w toku 
dyskusji podczas 

wywiadu 
grupowego 

prowadzonego na 
podst. 

scenariusza 

(1 wywiad 
grupowy) 

Źr
ó

d
ło

 d
an

yc
h

 

Odpowiedzi 
beneficjentów/wnios
kodawców Działania 
1.2 RPO WSL 2014-
2020 udzielone w 

badaniu CATI 

(próba;n=140) 

Odpowiedzi 
potencjalnych 
beneficjentów 

Działania 1.2 RO WSL 
2014-2020 udzielone 

w badaniu CATI 

(próba;n=300) 

Żr
ó

d
ło

 d
an

yc
h

 

Odpowiedzi i 
zaobserwowane 

zachowania 
potencjalnych 
beneficjentów 
Działania 1.2 

udzielone/zaobserw
owane w badaniu 
Customer Journey 
Map CATI (próba; 

n=8) 

Źr
ó

d
ło

 d
an

yc
h

 

Odpowiedzi 
ekspertów 
udzielone 
podczas 
panelu 

ekspertów 
prowadzonego 

na podst. 
opracowanych 

dyspozycji 

(1 panel 
ekspertów) 
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Tabela 13. Sposób pomiaru/wyjaśniania zagadnień zawartych w ramach obszarów/pytań badawczych 

Obszar badawczy Pytanie badawcze Metody/techniki badawcze 

I. Charakterystyka firm prowa-
dzących działalność B+R w 
województwie śląskim 

1. Jak przedstawia się obraz 
przedsiębiorstw prowadzących 
działalność B+R w 
województwie śląskim? 

Analiza danych zastanych 

Analiza danych statystycznych 

IDI z potencjalnymi beneficjentami 

CATI z beneficjentami/ wnioskodawcami 

CATI z potencjalnymi beneficjentami 

2. Jak wygląda współpraca 
przedsiębiorców z jednostkami 
naukowymi/uczelniami/instytut
ami badawczymi? 

Analiza danych zastanych 

Analiza danych statystycznych 

IDI z potencjalnymi beneficjentami 

CATI z beneficjentami/ wnioskodawcami 

CATI z potencjalnymi beneficjentami 

Customer Journey Map 

3. Jakie są mechanizmy transmisji 
wiedzy powstającej w wyniku 
współpracy podmiotów 
aktywnych w obszarze B+R w 
województwie śląskim? 

IDI z potencjalnymi beneficjentami 

CATI z beneficjentami/ wnioskodawcami 

CATI z potencjalnymi beneficjentami 

Customer Journey Map 

II. Trafność zaprogramowanego 
wsparcia w odniesieniu do 
potrzeb beneficjentów 

4. Jaki jest przewidywany stopień 
zaangażowania przedsiębiorstw 
w realizację Działania 1.2 
Badania, rozwój i innowacje w 
przedsiębiorstwach? 

5. Jakie są determinanty 
zaangażowania przedsiębiorstw 
w realizację Działania 1.2? 

Analiza danych zastanych 

Analiza dokumentacji konkursowej  

Analiza dokumentacji projektowej 

IDI lub diady/triady z przedstawicielami 
IZ/IP 

IDI z potencjalnymi beneficjentami 

CATI z beneficjentami/ wnioskodawcami 

Wywiad podsumowujący z pracownikami 
IZ/IP 

CATI z potencjalnymi beneficjentami 

Panel ekspertów 

6. Jakie inne branże wpisujące się 
w Regionalną Strategię 
Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2013-2020, a 
zwłaszcza w Program Rozwoju 
Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010-2020 
poza inteligentnymi 
specjalizacjami, powinny być 
wspierane? 

Analiza danych zastanych 

Analiza dokumentacji projektowej 

IDI lub diady/triady z przedstawicielami 
IZ/IP 

IDI z potencjalnymi beneficjentami 

CATI z beneficjentami/ wnioskodawcami 

Wywiad podsumowujący z pracownikami 
IZ/IP 

CATI z potencjalnymi beneficjentami 

Panel ekspertów 

III. Zgodność założeń Działania z 
innymi programami krajowymi, 
wytycznymi, rozporządzeniami, 

1. Czy dokumenty programowe 
odnoszące się do Działania 1.2 
oraz dokumenty związane z 

Analiza danych zastanych 

Analiza porównawcza zapisów krajowych i 
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Obszar badawczy Pytanie badawcze Metody/techniki badawcze 

ustawami naborem dla tego Działania są 
zgodne z obowiązującym 
prawem oraz dobrą praktyką? 

regionalnych programów operacyjnych 

IDI lub diady/triady z przedstawicielami 
IZ/IP 

IDI z potencjalnymi beneficjentami 

CATI z beneficjentami/ wnioskodawcami 

Wywiad podsumowujący z pracownikami 
IZ/IP 

2. Czy Działanie 1.2 jest 
komplementarne wobec innych 
programów krajowych, które 
wspierają działania B+R? W jaki 
sposób wsparcie udzielane w 
innych programach na B+R dla 
przedsiębiorców może wpłynąć 
na wdrażanie Działania 1.2 RPO 
WSL? 

Analiza danych zastanych 

Analiza dokumentacji projektowej 

Analiza porównawcza zapisów krajowych i 
regionalnych programów operacyjnych 

IDI lub diady/triady z przedstawicielami 
IZ/IP 

IDI z potencjalnymi beneficjentami 

CATI z beneficjentami/ wnioskodawcami 

Wywiad podsumowujący z pracownikami 
IZ/IP 

IV. Ocena dotychczasowej 
skuteczności wsparcia w 
ramach Działania 1.2 

1. Jak należy ocenić 
dotychczasowe zainteresowanie 
wnioskodawców Działaniem? 

Analiza dokumentacji projektowej 

Analiza porównawcza zapisów krajowych i 
regionalnych programów operacyjnych 

IDI lub diady/triady z przedstawicielami 
IZ/IP 

Wywiad podsumowujący z pracownikami 
IZ/IP 

Customer Journey Map 

2. Czy złożone/realizowane 
projekty mogą przyczynić się do 
osiągnięcia celów Działania? 

Analiza danych zastanych 

Analiza dokumentacji konkursowej 

IDI lub diady/triady z przedstawicielami 
IZ/IP 

CATI z beneficjentami/ wnioskodawcami 

Wywiad podsumowujący z pracownikami 
IZ/IP 

3. Jakie są ewentualne bariery, 
które wpływają na wdrażanie 
Działania (utrudniające 
aplikowanie beneficjentom, 
utrudniające wdrażanie 
Działania z punktu widzenia 
IZ/IP RPO WSL)? 

Analiza danych zastanych 

Analiza dokumentacji konkursowej 

IDI lub diady/triady z przedstawicielami 
IZ/IP 

IDI z potencjalnymi beneficjentami 

CATI z beneficjentami/ wnioskodawcami 

Wywiad podsumowujący z pracownikami 
IZ/IP 

CATI z potencjalnymi beneficjentami 

Customer Journey Map 
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Obszar badawczy Pytanie badawcze Metody/techniki badawcze 

4. Jaka jest skuteczność 
zarządzania procesami 
związanymi z wdrażaniem 
Działania 1.2 po stronie 
Instytucji Pośredniczącej? 

Analiza danych zastanych 

IDI lub diady/triady z przedstawicielami 
IZ/IP 

Wywiad podsumowujący z pracownikami 
IZ/IP 

V. Rekomendacje 1. Jakie zmiany w sposobie 
wdrażania Działania 1.2 należy 
wprowadzić? 

Analiza danych zastanych 

Analiza dokumentacji projektowej 

Analiza porównawcza zapisów krajowych i 
regionalnych programów operacyjnych 

IDI lub diady/triady z przedstawicielami 
IZ/IP 

IDI z potencjalnymi beneficjentami 

CATI z beneficjentami/ wnioskodawcami 

Wywiad podsumowujący z pracownikami 
IZ/IP 

CATI z potencjalnymi beneficjentami 

Panel ekspertów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SIWZ 
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Załącznik nr 2 Źródła informacji wykorzystywanych w ba-
daniu  
Schemat 4 obrazuje powiązanie technik badawczych z kategoriami respondentów, którym dedykowane 
są poszczególne techniki, a także ze źródłami danych. Zestawienie to nie uwzględnia analizy danych 
zastanych, która – z uwagi na liczność źródeł danych – jest niemożliwa do przedstawienia w tak synte-
tycznej formie. 

W ramach niniejszego badania przeanalizowano następujące źródła danych: 

a. Dokumenty programowe i strategiczne: 

 Strategia Europa 2020; 

 Umowa Partnerstwa; 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie; 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”; 

 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020; 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja z 18 grud-
nia 2016 r.); 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020 (SZOOP) wraz z załącznikami (wersja z 28 grudnia 2016 r.)); 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wersja z 19 stycznia 2015 r.); 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 
(wersja z 30 listopada 2016 r.); 

 Regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020 i ich szczegółowe opisy osi priorytetowych 
pozostałych 15 województw – w zakresie działań odpowiadających swym zakresem Działaniu 
1.2. RPO WSL; 

o Regionalny Program dla Województwa Podlaskiego (wersja z 17 marca 2015 r.) 

o Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (wersja z 
21 stycznia 2015 r.) 

o Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 
(wersja z 16 grudnia 2014 r.) 

o Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
(wersja z 3 marca 2015 r.) 

o Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wer-
sja z 3 marca 2015 r.) 

o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020 (wersja z 24 marca 2015 r.) 

o Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
(wersja z 12 lutego 2015 r.) 

o Regionalny Program Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (wersja z 12 lutego 
2015 r.) 

o Regionalny Program Województwa Lubuskiego 2014-2020 (wersja z 20 stycznia 2015 
r.) 

o Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020 (wersja 6.0, brak datowania) 
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o Regionalny Program Województwa Małopolskiego 2014-2020 (wersja z marca 2015 r.) 

o Regionalny Program Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja z 12 lu-
tego 2015 r.) 

o Regionalny Program Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja z grudnia 2014 r.) 

o Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego (wersja z 11 sierpnia 2016 r.) 

o Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 (wersja z 12 grudnia 
2014 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Pomor-
skiego (wersja z 29 grudnia 2016 r.) 

o Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa war-
mińsko-mazurskiego (wersja z 27 grudnia 2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubel-
skiego (wersja z 28 grudnia 2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020 (wersja z 20 grudnia 2016 r.) 

o Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolno-
śląskiego (wersja z 19 grudnia 2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa ma-
łopolskiego (wersja z 15 grudnia 2016 r. ) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja z 16 grudnia 2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opol-
skiego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (wersja z 13 grudnia 2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa lubu-
skiego (wersja z grudnia 2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podla-
skiego (wersja z 22 listopada 2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (wersja z 20 grudnia 2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego (wersja z 18 listopada 2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014-2020 (wersja z 12 grudnia 2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opol-
skiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja z 13 grudnia 
2016 r.) 

o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z 30 listopada 2016 r.) 

 Komunikat Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, roz-
wojową i innowacyjną (2014/C 198/01); 
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 Dokumentacja konkursowa stanowiąca załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków o dofi-
nansowanie w ramach Działania 1.2. (regulamin konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 
wraz ze wszystkimi załącznikami udostępnionymi online

35
); 

 Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020;  

 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektu na lata 2014-2020;  

 Porozumienie nr 8/RR/2015 z dnia 16.03.2015 r., zawarte między Zarządem Województwa Ślą-
skiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, w sprawie realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi anek-
sami; 

b. Rozporządzenia i ustawy: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego obję-
tych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Fundu-
szu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis   

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz uchylające Rozporządzenie (WE) 
nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);  

 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. 
Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r.);  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187/1 z 26.06.2014); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 
r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416);  

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 
regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.878);  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, 
wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe 

                                                                 
35 https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/87 [data dostępu: 20 grudnia 2016 r] 
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oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1075);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udziela-
nia pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w  
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010);  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przed-
stawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 312, z późn. zm) 

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności fi-
nansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217); 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu art. 14 Re-
gionalna pomoc inwestycyjna art. 25 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe art. 26 Pomoc 
inwestycyjna na infrastrukturę badawczą, art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjno-
ści; 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy fi-
nansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz.787). 

c. Dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS 

d. Dokumentację projektową dot. naboru w ramach Działania 1.2 (złożone wnioski o dofinansowa-
nie) 

e. Inne publikacje: 

 Crescenzi R. and Rodriguez-Pose A., (2011), “Reconciling top-down and bottom-up  develop-
ment policies”, Environment and Planning A, 43, 4, pp.773-780.   

 Cunningham P., Gök A. (2012), The Impact and Effectiveness of Policies to Support Collabora-
tion for R&D and Innovation, Nesta Working Paper 12/06, 
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/the_impact_and_effectiveness_of_policies_to_s
upport_collaboration_for_rd_and_innovation.pdf.  

 Cunningham P., Gök A., Laredo Ph. (2013), The Impact of Direct Support to R&D and Innova-
tion in Firms, Nesta Working Paper 13/03, 
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_direct_support_to_rd_and_innov
ation_in_firms.pdf.  

 David P., Foray D., Hall B., (2007), Smart Specialisation. The concept, Knowledge Economists 
Policy Brief n° 9, October 2007 

 Foray D., (2009),” Understanding Smart Specialisation”, in Pontikakis D. Kyriakou D.  and Van 
Bavel R. (Eds.), The Questions of R&D Specialisation: Perspectives  and Policy Implications, Se-
ville, European Commission/Joint Research Centre,  pp. 14-24 

 Komisja Europejska, (2012), Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisa-
tions (RIS 3) 

 McCann P. and Ortega-Argilés R., (2013), Modern Regional Innovation Policy,  Cambridge Jour-
nal of Regions, Economy and Society, 6, 187-216.  

 McCann P. and Ortega-Argilés R., (2014), Smart Specialization, Regional Growth and  Applica-
tions to European Union Cohesion Policy, Regional Studies. DOI:  
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Załącznik nr 3 Scenariusz wywiadu IDI z Instytucją Po-
średniczącą 
Czas realizacji: 60-90 minut 

Moderator: Poinformuj o celu badania i wywiadu: 

Celem badania jest ocena trafności i przewidywanej skuteczności zaprogramowanego wsparcia w 
ramach działania 1.2 RPO WSL 2014-2020. Nasza rozmowa będzie koncentrować się na trzech głównych 
kwestiach: 

 Pana/Pani spostrzeżeń, opinii, refleksji na temat trafności zaprogramowanego wsparcia w od-

niesieniu do potrzeb przedsiębiorstw, 

 zgodności założeń Działania z innymi programami krajowymi oraz wytycznymi, rozporządze-

niami, 

 ocenie postępów w osiąganiu założonych celów Działania. 

Moderator: 

Poinformuj o zasadach towarzyszących rozmowie, poproś respondenta o zgodę na elektroniczną reje-
strację rozmowy/wywiadu; poinformuj o poufności informacji przekazanych przez respondenta. 

Eksploruj wypowiedzi respondenta - staraj się uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na każde pytanie 
(zgodnie ze specyfiką prowadzenia wywiadów pogłębionych, w przypadku uzyskania odpowiedzi, które 
wymagają uzasadnienia, pogłębienia, adresuj pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, 
podanie przykładu, podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów 
itp., itd. Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, traktuj scenariusz wywiadu ela-
stycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i doświadczeń respondenta, wcześniej 
udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały wprost ujęte w 
pytaniach, ale są istotne dla wyników badania. 
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Trafność wsparcia w odniesieniu do potrzeb beneficjentów 

1. W jaki sposób warunki uczestnictwa w konkursie określone w dokumentacji konkursowej dla 

działania 1.2 wpływają na: 

a. liczbę składanych wniosków? 

b. jakość składanych wniosków? 

c. większą zgodność wniosków z celami strategicznymi RPO WSL? 

2. Czy w Pani/ Pana opinii konieczność wpisywania się projektów w regionalne inteligentne spe-

cjalizacje przełożyła się na liczbę złożonych wniosków? Jeżeli tak, w jaki sposób? 

3. Czy według Pani / Pana istnieją obszary badań lub prac rozwojowych, które mają duży poten-

cjał rozwojowy, a nie są objęte inteligentnymi specjalizacjami? 

4. Jakie czynniki, według Pani / Pana miały wpływ na zainteresowanie konkursem przez 

potencjalnych wnioskodawców? Które z tych czynników były najbardziej istotne? 

5. Czy po pierwszych doświadczeniach dostrzega Pani/Pan konieczność wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian w kolejnym konkursie na projekty badawczo-rozwojowe? Na czym te 

zmiany, Pani /Pana zdaniem, powinny konkretnie polegać? 

Zgodność założeń Działania z innymi programami krajowymi, wytycznymi, rozporządzeniami, usta-
wami 

6. Czy wie Pani /Pan jakie zapisy dokumentacji konkursowej budzą zastrzeżenia ze strony 

Wnioskodawców? (w zakresie niezgodności z wytycznymi, rozporządzeniami, ustawami) 

7. Czy według Pani/Pana Działanie 1.2 jest komplementarne wobec innych programów 

krajowych, które wspierają działania B+R? Proszę podać przykłady. Czy według Pani / Pana są 

obszary, w których zachodzi możliwość nakładania się wsparcia dla określonego typu 

Wnioskodawców na działalność objętą Działaniem 1.2? 

8. W jaki sposób wsparcie udzielane w innych programach wspierających prace B+R w  

przedsiębiorstwach może wpłynąć na wdrażanie Działania 1.2 RPO WSL? 

9. Jakie są przewagi Działania 1.2 lub co stanowi o słabości Działania 1.2 RPO WSL w porównaniu 

z innymi programami wspierającymi prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach? 

Ocena dotychczasowej skuteczności wsparcia w ramach Działania 1.2 

10. W jakim zakresie złożone projekty zapewniają osiągnięcie celów Działania?  Jakich projektów 

ewentualnie brakuje?  

11. Jak należy ocenić dotychczasowe zainteresowanie wnioskodawców Działaniem 1.2? Czy liczba 

wniosków złożonych w pierwszym konkursie jest zgodna z oczekiwaniami? Jeżeli nie – czy 

spodziewano się większego, czy mniejszego zainteresowania?  

12. Z czego może wynikać mniejsze / większe od oczekiwanego zainteresowanie konkursem? 

Proszę wskazać elementy systemu, które mogą negatywnie wpływać na zainteresowanie 

konkursem oraz jego wyniki (np. regulamin konkursu, wymagające kryteria dostępu, itp.). 
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13. Jak ocenia Pani/Pan potencjalne zainteresowanie dużych przedsiębiorstw wsparciem w ramach 

Działania 1.2? Jakie czynniki mogą wpływać na to zainteresowanie? Czy dostrzega Pani/ Pan 

ewentualne bariery, utrudniające wnioskodawcom aplikowanie o dofinansowanie? Czy w Pani/ 

Pana ocenie posiadane przez Wnioskodawców kompetencje stanowią  barierę? 

14. Co z punktu widzenia  Pani/ Pana utrudnia wdrażanie Działania 1.2?  

15. Czy po pierwszych doświadczeniach pojawiły się jakieś wątpliwości dotyczące wpływu 

kryteriów wyboru projektów na osiągnięcie celów Działania 1.2?  

16. Czy poprzez odpowiednie kryteria wyboru projektów oddziałują Państwo w sposób 

bezpośredni na osiągane wartości wskaźników? Jeśli tak, jak działa ten mechanizm? Jeśli nie, z 

jakiego powodu kryteria wyboru projektów nie są dla Państwa instrumentem oddziałującym na 

osiąganie wartości docelowych wskaźników? 

Skuteczność zarządzania procesami związanymi z wdrażaniem Działania 1.2 po stronie IP 

17. Jakie mechanizmy zostały wdrożone, pozwalające na szybką identyfikację problemów powsta-

jących w procesie wdrażania Działania 1.2 i ich skuteczne rozwiązanie? 

18. W przypadku jakich elementów, procesów związanych z wdrażaniem Działania 1.2, pojawiają 

się wąskie gardła i dlaczego? 

19. Czy Pani/ Pana zdaniem, kadra zaangażowana we wdrażanie Działania 1.2 ma potencjał ade-

kwatny do wymogów sprawnego zarządzania Działaniem 1.2? Czy kadra jest wystarczająco 

liczna oraz posiada odpowiednie kompetencje i wiedzę? W jakich obszarach wiedza powinna 

być uzupełniana? 

20. W jakim zakresie sprawność i efektywność (czasowa) działania Śląskiego Centrum Przedsię-

biorczości w zakresie wdrażania Działania 1.2 zależy od czynników zewnętrznych (np. 

prawnych) niezależnych od Instytucji Pośredniczącej?   

21. Czy dostrzega Pani /Pan konieczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w kolejnym konkursie 

na projekty badawczo-rozwojowe, który wymaga zgodności z inteligentną specjalizacją? Na 

czym te zmiany powinny Pani / Pana zdaniem konkretnie polegać? 
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Załącznik nr 4 Scenariusz wywiadu IDI z Instytucją Zarzą-
dzającą  
Czas realizacji: 60-90 minut 

Moderator: Poinformuj o celu badania i wywiadu: 

Celem badania jest ocena trafności i przewidywanej skuteczności zaprogramowanego wsparcia w 
ramach działania 1.2 RPO WSL 2014-2020. Nasza rozmowa będzie koncentrować się na trzech głównych 
kwestiach: 

 Pana/Pani spostrzeżeń, opinii, refleksji na temat trafności zaprogramowanego wsparcia w od-

niesieniu do potrzeb przedsiębiorstw, 

 zgodności założeń Działania z innymi programami krajowymi oraz wytycznymi, rozporządze-

niami, 

 ocenie postępów w osiąganiu założonych celów Działania. 

Moderator: 

Poinformuj o zasadach towarzyszących rozmowie, poproś respondenta o zgodę na elektroniczną reje-
strację rozmowy/wywiadu; poinformuj o poufności informacji przekazanych przez respondenta. 

Eksploruj wypowiedzi respondenta - staraj się uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na każde pytanie 
(zgodnie ze specyfiką prowadzenia wywiadów pogłębionych, w przypadku uzyskania odpowiedzi, które 
wymagają uzasadnienia, pogłębienia, adresuj pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, 
podanie przykładu, podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów 
itp., itd. Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, traktuj scenariusz wywiadu ela-
stycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i doświadczeń respondenta, wcześniej 
udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały wprost ujęte w 
pytaniach, ale są istotne dla wyników badania. 

Trafność wsparcia w odniesieniu do potrzeb beneficjentów 

1. Czy według Pani / Pana istnieją obszary badań lub prac rozwojowych, które mają duży poten-

cjał rozwojowy, a nie są objęte inteligentnymi specjalizacjami? 

2. Jakie czynniki, według Pani / Pana miały wpływ na zainteresowanie konkursem przez poten-

cjalnych wnioskodawców? Które z tych czynników były najbardziej istotne? 

3. Jakie mechanizmy zostały zaprojektowane, które mogą promować przepływ wiedzy ze 

środowiska naukowego do przedsiębiorstw w projektach, które będą wdrażane w ramach 

Działania 1.2? 

4. Czy dzięki realizacji projektów, które będą wdrażane w ramach Działania 1.2, może nastąpić 

intensyfikacja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi? 

5. Czy po pierwszych doświadczeniach dostrzega Pani / Pan konieczność wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian w kolejnym konkursie na projekty badawczo-rozwojowe?  Jeżeli tak, to w 

jakim zakresie? Czy zaobserwowali Państwo jakieś ograniczenia dla efektywnej współpracy w 

poprzednim okresie programowania? Jeżeli tak, jak wykorzystano te doświadczenia przy 

projektowaniu Działania 1.2? 
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6. Czy po pierwszych doświadczeniach dostrzega Pani / Pan konieczność wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian w kolejnym konkursie na projekty badawczo-rozwojowe? Na czym te 

zmiany powinny Pana/i zdaniem konkretnie polegać? 

Zgodność założeń Działania z innymi programami krajowymi, wytycznymi, rozporządzeniami, usta-
wami 

7. Jakie dobre doświadczenia z poprzedniego okresu programowania zostały wykorzystane przy 

tworzeniu dokumentów programowych / dokumentacji konkursowej?  

8. Czy według Pani/Pana Działanie 1.2 jest komplementarne wobec innych programów 

krajowych, które wspierają działania B+R? Proszę podać przykłady. Czy według Pani / Pana są 

obszary, w których zachodzi możliwość nakładania się wsparcia dla określonego typu 

Wnioskodawców na działalność objętą Działaniem 1.2? 

9. W jaki sposób wsparcie udzielane w innych programach wspierających prace B+R w  

przedsiębiorstwach może wpłynąć na wdrażanie Działania 1.2 RPO WSL? 

10. Jakie mechanizmy zostały dotychczas zastosowane w celu zapewnienia komplementarności 

wsparcia? Czy komplementarność pomiędzy programami operacyjnymi m.in. 

skoncentrowanymi na stymulowaniu prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach była 

przedmiotem konsultacji z innymi IZ przed uruchomieniem programu? Na jakich szczeblach?  

11. Jakie są przewagi Działania 1.2 lub co stanowi o słabości Działania 1.2 RPO WSL w porównaniu 

z innymi programami wspierającymi prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach? 

Ocena dotychczasowej skuteczności wsparcia w ramach Działania 1.2 

12. Jakie trudności napotkali Państwo przy projektowaniu kryteriów wyboru projektów? Jakie 

pojawiały się wątpliwości dotyczące wpływu kryteriów wyboru projektów na osiągnięcie celów 

Działania 1.2?  

13. Czy poprzez odpowiednie kryteria wyboru projektów oddziałują Państwo w sposób 

bezpośredni na osiągane wartości wskaźników? Jeśli tak, jak działa ten mechanizm? Jeśli nie, z 

jakiego powodu kryteria wyboru projektów nie są dla Państwa instrumentem oddziałującym na 

osiąganie wartości docelowych wskaźników? 

14. W jakim zakresie złożone projekty zapewniają osiągnięcie celów Działania?  Jakich projektów 

ewentualnie brakuje?  

15. Jakie przesłanki zadecydowały o włączeniu dużych przedsiębiorstw jako odbiorców wsparcia? 

Czy wsparcie tych przedsiębiorstw pozwoli rozprzestrzeniać się innowacjom również w 

mniejszych podmiotach gospodarczych? 

16. Czy dostrzega Pani/ Pan ewentualne bariery, utrudniające wnioskodawcom aplikowanie o 

dofinansowanie? Czy w Pani/ Pana ocenie posiadane przez Wnioskodawców kompetencje 

stanowią  barierę? 

17. Co z Pani/ Pana punktu widzenia  utrudnia wdrażanie Działania 1.2?  

Skuteczność zarządzania procesami związanymi z wdrażaniem Działania 1.2 po stronie IP 
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18. Jakie mechanizmy zostały wdrożone, pozwalające na szybką identyfikację problemów powsta-

jących w procesie wdrażania Działania 1.2 i ich skuteczne rozwiązanie? 

19. W przypadku jakich elementów, procesów związanych z wdrażaniem Działania 1.2 pojawiają 

się wąskie gardła i dlaczego? 

20. Czy Pani/ Pana zdaniem kadra zaangażowana we wdrażanie Działania 1.2 ma potencjał ade-

kwatny do wymogów sprawnego zarządzania Działaniem 1.2? Czy kadra jest wystarczająco 

liczna oraz posiada odpowiednie kompetencje i wiedzę? W jakich obszarach wiedza powinna 

być uzupełniana? 

21. Czy dostrzega Pani /Pan konieczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w kolejnym konkursie 

na projekty badawczo-rozwojowe, który wymaga zgodności z inteligentną specjalizacją? Na 

czym te zmiany powinny Pani / Pana zdaniem konkretnie polegać? 
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Załącznik nr 5 Scenariusz wywiadu IDI z potencjalnymi 
beneficjentami Działania 1.2 
Czas realizacji: 60-90 minut 

Moderator: Poinformuj o celu badania i wywiadu: 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzona jest Ewaluacja bieżąca 
wdrażania Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 
2014-2020”. Celem badania jest lepsze dostosowanie wsparcia udzielanego w ramach tego działania do 
potrzeb podmiotów prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Nasza rozmowa będzie koncentrować 
się na trzech głównych kwestiach: 

 Pana/Pani spostrzeżeń, opinii, refleksji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych z 

RPO WSL na badania i rozwój; 

 Doświadczeń w aplikowaniu i ewentualnych barier utrudniających aplikowanie do RPO WSL o 

środki na prace badawczo-rozwojowe – jeżeli respondent ma takie doświadczenia; 

 Współpracy podmiotów aktywnych w obszarze B+R w województwie śląskim. 

Moderator: 

Poinformuj o zasadach towarzyszących rozmowie, poproś respondenta o zgodę na elektroniczną reje-
strację rozmowy/wywiadu; poinformuj o poufności informacji przekazanych przez respondenta. 

Eksploruj wypowiedzi respondenta - staraj się uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na każde pytanie 
(zgodnie ze specyfiką prowadzenia wywiadów pogłębionych, w przypadku uzyskania odpowiedzi, które 
wymagają uzasadnienia, pogłębienia, adresuj pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, 
podanie przykładu, podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów 
itp., itd. Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, traktuj scenariusz wywiadu ela-
stycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i doświadczeń respondenta, wcześniej 
udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały wprost ujęte w 
pytaniach, ale są istotne dla wyników badania. 

 



 
 

118 
 

 

WERSJA A  

Typ respondenta: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa, spółki celowe/spin-off 

Charakterystyka podmiotów prowadzących działalność B+R w województwie śląskim 

1. Jaki jest podstawowy przedmiot działalności Państwa firmy?  

2. Jakie są Państwa doświadczenia w realizacji projektów badawczo-rozwojowych? Z jakich źródeł 

finansowane są te projekty?  

3. Czy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych współpracują Państwo z innymi 

podmiotami (np.  instytucjami naukowymi / uczelniami / innymi przedsiębiorstwami)?  

Jeżeli tak: 
a) Z jakimi podmiotami współpraca przebiega najlepiej i jaki jest jej zakres? 

b) W jaki sposób zabezpieczają się Państwo na wypadek niewłaściwego zrealizowania części 

projektu przez konsorcjanta? Czy znane są Państwu jakieś rozwiązania, stosowane przez 

inne podmioty, które ograniczają ryzyka projektowe i odpowiedzialność za błędy po stronie 

konsorcjantów?  

c) Jakie stosują Państwo zasady podziału wkładu własnego? Czy w przypadku podejmowania 

współpracy z uczelniami mogą być stosowane takie same zasady, jak przy współpracy z 

innymi podmiotami? 

d) Czy podział praw własności intelektualnej do efektów projektu jest ustalany na etapie 

przygotowywania projektu?  

Jeżeli nie: 
a) Czy rozważali Państwo podjęcie współpracy w obszarze B+R w ramach konsorcjum? Jeżeli 

tak - z jakimi podmiotami? Z jakimi typami podmiotów chcieliby Państwo podjąć 

współpracę w obszarze B+R? Jakie są istotne cechy tych podmiotów, które decydują o tej 

chęci współpracy z Państwa strony? Jeżeli nie – dlaczego? 

b) Jakie są Pani / Pana zdaniem największe zalety i wady realizacji w konsorcjach projektów 

współfinansowanych ze środków unijnych?  

c) Jakie ryzyka według Pani / Pana wiążą się ze współpracą? Jakie mechanizmy 

zabezpieczające członków konsorcjów przed odpowiedzialnością za błędy lub zaniechania 

partnerów można zastosować?  

4. Co decyduje o zdolności do wykorzystania wiedzy nabywanej w wyniku współpracy w 

obszarze B+R? 

5. Czy starali się Państwo pozyskać zewnętrzne środki na prowadzenie działalności B+R w 

formie dotacji / grantów itp.? Jakie są Państwa doświadczenia? Czy Państwa firma realizuje 

w tym momencie projekty B+R, jeżeli tak, proszę podać jakie? 

•  

BLOK A - Moderator: pytania skierowane do wnioskodawcy - podmiotu aplikującego o wsparcie w 
ramach działania 1.2 
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1.1. Jeżeli Respondent złożył wniosek o dofinansowanie z Działania 1.2: 

1. Z jakiego powodu zdecydowali się Państwo wnioskować o wsparcie w ramach Działania 1.2? 

2. Czy były analizowane inne źródła finansowania projektu badawczo-rozwojowego? Jakie? 

Dlaczego z nich nie skorzystano? 

3. Czy dokumenty programowe są według Pani / Pana sformułowane w sposób jasny, przejrzysty, 

zgodny z dobrymi praktykami? Jeżeli nie - jakie ewentualne zmiany powinny zostać 

wprowadzone? 

BLOK B - Moderator: pytania skierowane do podmiotu nieaplikującego do działania 1.2 

1.2. Jeżeli respondent nie składał wniosku do działania 1.2 

1. Dlaczego nie zdecydowali się Państwo aplikować o wsparcie z Działania 1.2 Badania, rozwój i 

innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020? 

Trafność zaprogramowanego wsparcia w odniesieniu do potrzeb beneficjentów 

• Pytania kierowane do wszystkich respondentów  
7. Czy Pani/Pana zdaniem, w ramach Działania 1.2 RPO WSL powinny być wspierane branże inne 

niż wymienione w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 

(MODERATOR ODCZYTUJE LISTĘ) i w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego 

na lata 2010-2020 (MODERATOR ODCZYTUJE LISTĘ)? Jakie branże powinny być wspierane i 

dlaczego? 

8. Czy Działanie 1.2 wpisuje się w potrzeby podmiotów prowadzących prace B+R? Czy obecne 

warunki / forma wsparcia są korzystne? Jeżeli nie, dlaczego? (MODERATOR ODCZYTUJE 

WARUNKI z regulaminu konkursu
36

 oraz maksymalne poziomy dofinansowania). 

9. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu -Tworzenie lub rozwój 

istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności 

innowacyjnej - wynosi 10 000 000 zł, a dla typu 2 - Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach 

wynosi 5 000 000 zł. Czy według Pani / Pana wartość dofinansowania jest wystarczająca?  

10. Czy z Pani / Pana punktu widzenia, dobrze zostały określone limity minimalnej wartości 

dofinansowania, która wynosi 200 000 zł? 

                                                                 
36 Dla 1 typu projektu -Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich 

działalności innowacyjnej - warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo planu badań tj. planu prac B+R. 
Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania zgodne z RIS badania przemysłowe oraz eksperymentalne 
prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości 
projektu. W ramach 1 typu projektu wsparcia nie można uzyskać na infrastrukturę badawczą.  

Dla typu 2 - Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach warunkiem wsparcia jest  komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyni-
ków prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania 
się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego 
jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji 
lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu. 6. W przypadku typu 2 projekt dotyczący pierwszej produkcji 
musi obejmować także fazę eksperymentalnych prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zasto-
sowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne 
wykorzystanie w gospodarce.  
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11. Czy Pani / Pana zdaniem, biorąc pod uwagę limity dotyczące udzielania wsparcia dla dużych 

przedsiębiorstw w wysokości 5 mln EUR dla projektów 1 typu oraz 11 mln EUR dla projektów 2 

typu, duże przedsiębiorstwa byłyby zainteresowane wsparciem, gdyby ich udział w projekcie 

był limitowany do miliona zł, przy 25-procentowym poziomie dofinansowania? Jeżeli nie - Jakie 

warunki wsparcia musiałyby zostać zapewnione, aby duże przedsiębiorstwa były 

zainteresowane wsparciem? 

12. Czy rozważają Państwo aplikowanie o środki z innych programów, które umożliwią 

finansowanie prac badawczo-rozwojowych? Jakie są to programy? Czy warunki uczestnictwa 

lub forma wsparcia są w tych programach bardziej korzystne? W jakim zakresie? 

Ocena dotychczasowej skuteczności wsparcia w ramach Działania 1.2 

• Blok C -  Moderator: Pytania skierowane do respondentów, którzy wnioskowali 
o wsparcie w ramach działania 1.2  

•  
13.1. Jeżeli respondent wnioskował o wsparcie w ramach działania 1.2 

1. Czy przed przygotowaniem projektu były prowadzone analizy w zakresie potencjału 

wdrożeniowego projektu? 

2. Jakie ryzyka zdiagnozowano w związku z planowanym wdrożeniem projektu? 

3. Jakie (zakładane) efekty i korzyści zostaną osiągnięte z wdrożenia projektu? 

4. Czy gdyby projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach działania 1.2 to realizowaliby go 

Państwo z własnych środków lub innego programu dotacyjnego? Jeżeli tak - Jakiego? 

5. Jak oceniają Państwo proces aplikowania? Jakie są kwestie problematyczne związane z 

aplikowaniem i oceną wniosków? 

6. Jakie dostrzega Pani / Pan bariery, które utrudniają aplikowanie wnioskodawcom? 

7. Jakie zmiany w sposobie wdrażania Działania 1.2 należałoby wprowadzić, aby podmioty 

prowadzące prace B+R w województwie śląskim chętniej korzystały z dofinansowania? 

8. Co można byłoby zmienić w sposobie wdrażania Działania 1.2, aby w większym stopniu 

sprzyjało podnoszeniu innowacyjności regionu? 
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Determinanty zaangażowania w realizację Działania 1.2 

• Pytania kierowane do wszystkich respondentów  
14. Co w przypadku Państwa firmy  zadecydowało / mogłoby zadecydować o aplikowaniu o 

wsparcie z Działania 1.2? 

15. Czy ma Pani / Pan jakieś obawy lub wątpliwości związane z korzystaniem z dofinansowania 

projektu ze środków RPO WSL? Z czym są one związane?  

16. Czy słyszała Pani/Pan o doświadczeniach innych przedsiębiorców, którzy korzystali już 

wcześniej ze wsparcia publicznego na prace badawczo-rozwojowe? Czy te doświadczenia 

zachęcają, czy zniechęcają do aplikowania o środki? 

17. Czy według Pani / Pana wartość projektu i poziom dofinansowania odgrywają istotną rolę przy 

podejmowaniu decyzji o aplikowaniu? Na jakim powinny być poziomie, aby podmioty 

prowadzące działalność B+R były zainteresowane realizacją projektów? 

 

WERSJA B  

Typ respondenta: jednostki naukowe, uczelnie, instytuty badawcze  

Charakterystyka podmiotów prowadzących działalność B+R w województwie śląskim 

1. Jaki jest podstawowy przedmiot działalności Państwa instytucji?  

2. Jakie są Państwa doświadczenia w realizacji projektów badawczo-rozwojowych? Z jakich źródeł 

finansowane są te projekty?  

3. Czy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych współpracują Państwo z innymi 

podmiotami (np.  instytucjami naukowymi / uczelniami / przedsiębiorstwami)?  

Jeżeli tak: 

a) Z jakimi podmiotami współpraca przebiega najlepiej i jaki jest jej zakres? 

b) Jakie formy przyjmuje współpraca? Czy współpraca jest sformalizowana? Czy jest nawiązywana z 

konkretnymi osobami, czy na poziomie instytucji? 

c) W jaki sposób zabezpieczają się Państwo na wypadek niewłaściwego zrealizowania części 

projektu przez konsorcjanta /partnerów w projekcie? Czy te zabezpieczenia są różne w 

przypadku różnych form współpracy? Czy znane są Państwu jakieś rozwiązania, stosowane przez 

inne podmioty, które ograniczają ryzyka projektowe i odpowiedzialność za błędy po stronie 

konsorcjantów?  

d) Czy stosują Państwo określone zasady podziału wkładu własnego? Jeżeli tak - jakie zasady są 

najczęściej stosowane i dlaczego? Jeżeli nie – z jakiego względu zasady podziału wkładu 

własnego nie mają u Państwa zastosowania? Czy rozważali Państwo jakieś rozwiązania w tym 

zakresie? 

e) Czy w przypadku podejmowania współpracy z uczelniami mogą być stosowane takie same 

zasady, jak przy współpracy z innymi podmiotami? 
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f) Czy podział praw własności intelektualnej do efektów projektu jest ustalany na etapie 

przygotowywania projektu?  

 

Jeżeli nie: 
d) Czy rozważali Państwo podjęcie współpracy w obszarze B+R? Jeżeli tak – jaką formę 

współpracy preferują Państwo? Czy sformalizowaną, czy nieformalną? Proszę uzasadnić. 

e) Czy rozważali Państwo podjęcie współpracy w ramach konsorcjum? 

Jeżeli respondent rozważa podjęcie sformalizowanej współpracy: 
f) Z jakimi typami podmiotów chcieliby Państwo podjąć współpracę w obszarze 

B+R? Jakie są istotne cechy tych podmiotów, które decydują o tej chęci 

współpracy z Państwa strony? 

g) Jakie są, Pani / Pana zdaniem, największe zalety i wady realizacji w ramach 

sformalizowanej współpracy projektów współfinansowanych ze środków 

unijnych?  

h) Jakie ryzyka według Pani / Pana wiążą się ze współpracą? Jakie mechanizmy 

zabezpieczające przed odpowiedzialnością za błędy lub zaniechania partnerów 

można zastosować?  

i) Czy zastanawiali się Państwo, w  jaki sposób zabezpieczyć się na wypadek 

niewłaściwego zrealizowania części projektu przez partnerów w projekcie?  

Jeżeli respondent rozważa podjęcie niesformalizowanej współpracy: 
j) Z kim chcieliby Państwo podjąć współpracę w obszarze B+R?  

k) Jakie są, Pani / Pana zdaniem, największe zalety i wady realizacji projektów we 

współpracy z pracownikami sfery B+R/ naukowcami?  

l) Jakie ryzyka według Pani / Pana wiążą się ze współpracą z ekspertami / 

naukowcami? Jakie mechanizmy zabezpieczające przed odpowiedzialnością za 

błędy lub zaniechania współpracowników można zastosować?  

m) Czy zastanawiali się Państwo, w jaki sposób zabezpieczyć się na wypadek 

niewłaściwego zrealizowania części projektu przez współpracowników?  

4. Co decyduje o zdolności do wykorzystania wiedzy nabywanej w wyniku współpracy w obszarze 

B+R? 

5. Czy starali się Państwo pozyskać zewnętrzne środki na prowadzenie działalności B+R w formie 

dotacji / grantów itp.? Jakie są Państwa doświadczenia?  

6. Czy Państwa instytucja realizuje w tym momencie projekty B+R współfinansowane ze środków 

unijnych? Jeżeli tak - proszę podać jakie? 

 

Trafność zaprogramowanego wsparcia w odniesieniu do potrzeb beneficjentów 
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7. Czy Pani/Pana zdaniem, w ramach Działania 1.2 RPO WSL powinny być wspierane branże inne 

niż wymienione w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 

(MODERATOR ODCZYTUJE LISTĘ)) i w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego 

na lata 2010-2020 (MODERATOR ODCZYTUJE LISTĘ)? Jakie branże powinny być wspierane i 

dlaczego? 

8. Czy rozważają Państwo aplikowanie o środki zewnętrzne, które umożliwią finansowanie prac 

badawczo-rozwojowych? Jakie programy są rozważane? 

9. (jeżeli respondent spontanicznie nie wspomni o RPO WSL i/lub Działaniu 1.2, dopytać) Czy 

rozważają/rozważali Państwo złożenie wniosku w ramach RPO WSL? A w ramach Działania 1.2? 

Jeżeli nie – dlaczego nie? Jeżeli tak – dopytać o szczegóły. 

Determinanty zaangażowania w realizację Działania 1.2 

10. Co w przypadku Państwa instytucji mogłoby zadecydować o aplikowaniu o wsparcie z Działania  

1.2 RPO WSL przeznaczone na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-

rozwojowego oraz wsparcie prac B+R? 

11. Czy ma Pani / Pan jakieś obawy lub wątpliwości związane z korzystaniem z dofinansowania 

projektu ze środków RPO WSL? Z czym są one związane?  

12. Czy słyszała Pani/Pan o doświadczeniach innych instytucji, które korzystały już wcześniej ze 

wsparcia publicznego na prace badawczo-rozwojowe lub na rozwój zaplecza badawczo-

rozwojowego? Czy te doświadczenia zachęcają, czy zniechęcają do aplikowania o środki? 

13. Czy według Pani / Pana wartość projektu i poziom dofinansowania odgrywają istotną rolę przy 

podejmowaniu decyzji o aplikowaniu? Na jakim powinny być poziomie, aby podmioty takie jak 

instytuty badawcze, uczelnie, jednostki naukowe prowadzące działalność B+R były 

zainteresowane realizacją projektów? 
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Załącznik nr 6 Kwestionariusz ankiety badania z benefi-
cjentami/wnioskodawcami Działania 1.2 

Kwestionariusz ankietowy skierowany do wnioskodawców 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

W celu lepszego dopasowania wsparcia dla przedsiębiorstw firma Ecorys na zlecenie Urzędu Marszałkow-
skiego Województw Śląskiego realizuje badanie pn.  

„Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach 
RPO WSL na lata 2014-2020”. 

 Jego częścią jest ankieta z wnioskodawcami/beneficjentami, którzy wzięli udział w konkursie w ramach 
Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020, o udział w której chcielibyśmy Panią/Pana poprosić. Nasza rozmowa nie 
zajmie więcej jak 15min. Zapewniamy anonimowość i poufność przekazanych nam informacji, zostaną one 

w raporcie przedstawione w formie zbiorczych analiz, uniemożliwiających identyfikację poszczególnych 
respondentów.  

Pani/Pana udział w badaniu jest niezbędny dla rzetelnej realizacji badania. 

KWESTIONARIUSZ 

1.  Czy przedsiębiorstwo współpracuje z 

1) Jednostkami naukowymi 
2) Uczelniami 
3) Instytutami badawczymi 
4) Żadne z powyższych  przejdź do pyt. 5 

2.  Przez współpracę skuteczną rozumiemy współpracę między co najmniej dwoma niezależnymi stro-
nami w celu wymiany wiedzy lub technologii, lub służące osiągnięciu wspólnego celu opartego na 
podziale pracy, gdy strony wspólnie określają zakres wspólnego projektu, przyczyniają się do jego 
realizacji i wspólnie ponoszą ryzyko, jak również dzielą się wynikami. Jedna strona lub kilka stron 
mogą ponosić pełne koszty projektu i tym samym zwolnić inne strony z ich ryzyka finansowego. 
Badania w ramach umowy i świadczenie usług badawczych nie są uważane za formy współpracy.  

Z iloma jednostkami Państwa firma prowadzi tego typu współpracę? 

……………………. 

3.  Z kolei przez zwykłą współpracę rozumiemy współpracę niezależnych stron na rzecz wymiany wiedzy 
lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu. Może przybierać charakter doradztwa, 
świadczenia usług badawczych, etc. 

Z iloma jednostkami Państwa firma prowadzi tego typu współpracę? 

……………………. 
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4.  W jakim zakresie współpracujecie Państwo z jednostkami naukowymi/ uczelniami/ instytutami 
badawczymi? Proszę podać przykłady takiej współpracy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  Z jakiego typu jednostkami są Państwo gotowi/skłonni podejmować współpracę? 

 Tak Nie 

Jednostkami naukowymi   

Uczelniami   

Instytutami badawczymi   

 

Jeżeli respondent wskazał wszędzie „tak” przejść do pyt.7 

Jeżeli wskazał choć jedno „nie” zadać pytanie 6 

6.  Proszę uzasadnić powyższe wskazania, co powoduje niechęć lub niemożliwość współpracy z jednost-
kami naukowymi/ uczelniami/ instytutami badawczymi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  Mając na uwadze doświadczenia Państwa firmy jakie może Pani/Pan wskazać bariery we współpracy 
z jednostkami naukowymi/ uczelniami/ instytutami badawczymi? 

1) Prawne, proszę rozwinąć………………………………………. 
2) Funkcjonalne, proszę rozwinąć……………………………….. 
3) Inne, jakie?......................................... (Wskazanie wraz z rozwinięciem) 

8.  Wymienię teraz Panu/Pani kilka obszarów branżowych. Proszę wskazać które z nich według Pa-
na/Pani stanowią rozwojową specjalizację, o największym potencjale innowacyjnym, unikalną dla 
województwa śląskiego. 

1) technologie medyczne, 
2) technologie dla energetyki i górnictwa, 
3) technologie dla ochrony środowiska, 
4) technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 
5) produkcja i przetwarzanie materiałów, 
6) transport i infrastruktura transportowa, 
7) przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, 
8) nanotechnologie i nanomateriały, 
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9.  Czy Państwa firma będzie zainteresowana realizacją projektów w przyszłych konkursach ogłaszanych 
w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 1.2? 

1) Nie, nie będziemy  pyt. 13 
2) Tak, w zakresie Typu 1 „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-

rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” 
3) Tak, w zakresie Typu 2 „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” 

10.  Czy będą Państwo zainteresowani realizacją projektu w partnerstwie? 

1) Tak 

2) Nie  pyt. 13 

11.  Z podmiotami jakiej wielkości planują Państwo podjąć współpracę w ramach Działania 1.2 RPO WSL 
2014-2020? 

1) Przedsiębiorstwo mikro (1-9) 

2) Przedsiębiorstwo małe (10-49) 

3) Przedsiębiorstwo średnie (50-249) 

4) Przedsiębiorstwo duże (250 i więcej) 

5) Inny podmiot, jaki? ……………….  

12.  W jakiej branży działa podmiot, z którym planują Państwo podjąć współpracę w ramach Działania 1.2 
RPO WSL 2014-2020? 

1) technologie medyczne, 

2) technologie dla energetyki i górnictwa, 

3) technologie dla ochrony środowiska, 

4) technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 

5) produkcja i przetwarzanie materiałów, 

6) transport i infrastruktura transportowa, 

7) przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, 

8) nanotechnologie i nanomateriały, 

9) innej, jakiej? ………………………………………………………………….. 

13.  Czy zamierzają Państwo wnioskować o dofinansowanie w ramach innych programów (innych niż RPO 
WSL) na prowadzenie działalności B+R dla przedsiębiorców? 

1) Zdecydowanie tak  
2) Raczej tak 
3) Raczej nie  przejdź do pyt. 16 
4) Zdecydowanie nie  przejdź do pyt. 16 
5) Nie wiem, trudno powiedzieć  przejdź do pyt. 16 
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14.  Czy będą to projekty komplementarne wobec projektu realizowanego w ramach RPO WSL? 

1) Tak 

2) Planujemy i projekty komplementarne i niekomplementarne 

3) Nie 

15.  Na jakiego typu projekty/działalność planują Państwo wnioskować o dofinansowanie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16.  Według Pana/Pani minimalna wartości dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca (200 
tys. zł.) jest 

1) Za niska  przejdź do pyt. 17 
2) Optymalna  przejdź do pyt. 18 
3) Za wysoka  przejdź do pyt. 17 

17.  Proszę uzasadnić odpowiedź 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18.  Według Pana/Pani maksymalna wartości dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca (5 
lub 10 mln. zł.) jest 

10 mln zł 

Typ 1 projektów: Tworzenie lub rozwój istnieją-
cego zaplecza badawczo-rozwojowego w 
przedsiębiorstwach służącego ich działalności 
innowacyjnej 

5 mln zł 

Typ 2 projektów: Wsparcie prac B+R w przed-
siębiorstwach 

1) Za niska  przejdź do pyt. 19 
2) Optymalna  przejdź do pyt. 20 
3) Za wysoka  przejdź do pyt. 19 

1) Za niska  przejdź do pyt. 19 
2) Optymalna  przejdź do pyt. 20 
3) Za wysoka  przejdź do pyt. 19 

 

19.  Proszę uzasadnić odpowiedź 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20.  Czy czas na przygotowanie wniosku (2 miesiące) był 

1) Za krótki 
2) Optymalny 
3) Za długi 

21.  Czy partnerstwa zawiązywane na potrzeby wniosku w ramach Działania 1.2 mogą stanowić barierę 
dla złożenia wniosku? 

1) Zdecydowanie tak  przejdź do pyt. 21 
2) Raczej tak  przejdź do pyt. 21 
3) Ani tak, ani nie  przejdź do pyt. 23 
4) Raczej nie  przejdź do pyt. 23 
5) Zdecydowanie nie  przejdź do pyt. 23 
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22.  Proszę uzasadnić odpowiedź 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23.  Czy zakres dokumentacji wymaganej w trakcie składania wniosków był zbyt duży w Państwa opinii i 
powodował nadmierne obciążenia administracyjne dla Państwa firmy? 

1) Zdecydowanie tak  
2) Raczej tak  
3) Ani tak, ani nie  
4) Raczej nie  
5) Zdecydowanie nie  

24.  Czy dotarcie do niezbędnych informacji na temat konkursu sprawiało Państwu trudność? 

1) Zdecydowanie tak  
2) Raczej tak  
3) Ani tak, ani nie  
4) Raczej nie  
5) Zdecydowanie nie 

25.  Czy są inne czynniki, które mogą zniechęcać przedsiębiorców do składania wniosków w ramach 
Działania 1.2? 

1) Tak, jakie? …………………………………. 
2) Nie 

METRYCZKA 

M1 Wielkość przedsiębiorstwa (wielkość zatrudnienia) 

1) Mikro (1-9) 
2) Małe (10-49) 
3) Średnie (50-249) 

M2 Obrót netto w tys. PLN na koniec okresu obrachunkowego w ostatnim okresie obrachunko-
wym………………………………………………………………………………………………… 

M3 Typ projektu złożonego w konkursie (na podstawie danych z bazy) 

1) Typ 1 „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w 
przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” 

2) Typ 2 „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” 
M4 Kod działalności wg PKD (na podstawie danych z bazy) 
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Załącznik nr 7 Kwestionariusz wywiadu telefonicznego 
z potencjalnymi beneficjentami Działania 1.2 

Kwestionariusz ankietowy skierowany do potencjalnych beneficjentów 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

W celu lepszego dopasowania wsparcia dla przedsiębiorstw firma Ecorys na zlecenie Urzędu Marszałkow-
skiego Województw Śląskiego realizuje badanie pn.  

„Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach 
RPO WSL na lata 2014-2020”. 

 Jego częścią jest ankieta z przedsiębiorstwami mogącymi aplikować o środki w konkursie w ramach 
Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020, do udziału w której chcielibyśmy Panią/Pana zaprosić. Nasza rozmowa 
nie zajmie więcej jak 15min. Zapewniamy anonimowość i poufność przekazanych nam informacji, zostaną 
one w raporcie przedstawione w formie zbiorczych analiz, uniemożliwiających identyfikację poszczegól-

nych respondentów.  

Pani/Pana udział w badaniu jest niezbędny dla rzetelnej realizacji badania. 

PYTANIE FILTRUJĄCE 

F1 Czy Państwa przedsiębiorstwo wpisuje się w którąś z poniższych działalności? 

1) technologie medyczne, 
2) technologie dla energetyki i górnictwa, 
3) technologie dla ochrony środowiska, 
4) technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 
5) produkcja i przetwarzanie materiałów, 
6) transport i infrastruktura transportowa, 
7) przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, 
8) nanotechnologie i nanomateriały, 
9) Inne  Podziękuj i zakończ wywiad 

F2 Czy Państwa przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ramach B+R? 

1) Tak 

2) Nie  Podziękuj i zakończ wywiad 

F3 Czy Państwa przedsiębiorstwo składało wniosek w konkursie w ramach Działania 1.2 Badania, 
rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020? 

1) Tak  Podziękuj i zakończ wywiad 
2) Nie 

 

 

KWESTIONARIUSZ 



 
 

130 
 

 

1.  Czy Państwa przedsiębiorstwo współpracuje z 

1) Jednostkami naukowymi 
2) Uczelniami 
3) Instytutami badawczymi 
4) Żadne z powyższych  przejdź do pyt. 5 

2.  Przez współpracę skuteczną rozumiemy współpracę między co najmniej dwoma niezależnymi 
stronami w celu wymiany wiedzy lub technologii, lub służące osiągnięciu wspólnego celu opartego 
na podziale pracy, gdy strony wspólnie określają zakres wspólnego projektu, przyczyniają się do jego 
realizacji i wspólnie ponoszą ryzyko, jak również dzielą się wynikami. Jedna strona lub kilka stron 
mogą ponosić pełne koszty projektu i tym samym zwolnić inne strony z ich ryzyka finansowego. 
Badania w ramach umowy i świadczenie usług badawczych nie są uważane za formy współpracy.  

Z iloma jednostkami Państwa firma prowadzi tego typu współpracę? 

……………………. 

3.  Z kolei przez zwykłą współpracę rozumiemy współpracę niezależnych stron na rzecz wymiany wiedzy 
lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu. Może przybierać charakter doradztwa, 
świadczenia usług badawczych, etc. 

Z iloma jednostkami Państwa firma prowadzi tego typu współpracę? 

……………………. 

4.  W jakim zakresie współpracujecie Państwo z jednostkami naukowymi/ uczelniami/ instytutami 
badawczymi? Proszę podać przykłady takiej współpracy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  Z jakiego typu jednostkami są Państwo gotowi/skłonni podejmować współpracę? 

 Tak Nie 

Jednostkami naukowymi   

Uczelniami   

Instytutami badawczymi   

Jeżeli respondent wskazał wszędzie „tak” przejść do pyt.7 

Jeżeli wskazał choć jedno „nie” zadać pytanie 6 

6.  Proszę uzasadnić powyższe wskazania, co powoduje niechęć lub niemożliwość współpracy z jednost-
kami naukowymi/ uczelniami/ instytutami badawczymi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.  Mając na uwadze doświadczenia Państwa firmy jakie może Pani/Pan wskazać bariery we współpracy 
z jednostkami naukowymi/ uczelniami/ instytutami badawczymi? 

1) Prawne, proszę rozwinąć………………………………………. 
2) Funkcjonalne, proszę rozwinąć……………………………….. 
3) Inne, jakie?......................................... (Wskazanie wraz z rozwinięciem) 

8.  Wymienię teraz Panu/Pani kilka obszarów branżowych. Proszę wskazać które z nich według Pa-
na/Pani stanowią rozwojową specjalizację, o największym potencjale innowacyjnym, unikalną dla 
województwa śląskiego. 

1) technologie medyczne, 
2) technologie dla energetyki i górnictwa, 
3) technologie dla ochrony środowiska, 
4) technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 
5) produkcja i przetwarzanie materiałów, 
6) transport i infrastruktura transportowa, 
7) przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, 
8) nanotechnologie i nanomateriały, 

9.  Czy zapoznawał się Pan/Pani z zapisami 

 Tak Nie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 

  

Zapisami dotyczącymi konkursów w ramach Działania 
1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

  

 

10.  Czy Państwa przedsiębiorstwo rozważało udział w konkursie w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój 
i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, trwającym w okresie 
czerwiec-sierpień 2016? 

1) Nie  pyt. 12 

2) Tak, Typ 1 „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w 

przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”  pyt. 11 

3) Tak, Typ 2 „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”  pyt. 11 

11.  Co wpłynęło na decyzję, iż ostatecznie nie złożyli Państwo wniosku w ramach tego konkursu? 

1) Za wysoka kwota minimalna dofinansowania 

2) Za niska kwota maksymalna dofinasowania 

3) Za krótki czas na przygotowanie wniosku 

4) Za późno się dowiedzieliśmy o konkursie 

5) Zbyt dużo dokumentów do przygotowania 

6) Brak dostępu do potrzebnych informacji na temat konkursu 

7) Inne powody, jakie?.......................... 
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12.  Według Pana/Pani minimalna wartości dofinansowania (200 tys. zł.), o którą mógł aplikować Wnio-
skodawca w ramach ostatniego konkursu dla Działania 1.2, czyli dotyczącego B+R oraz innowacji w 
przedsiębiorstwach jest 

1) Za niska  przejdź do pyt. 13 
2) Optymalna  przejdź do pyt. 14 

3) Za wysoka  przejdź do pyt. 13 

13.  Proszę uzasadnić odpowiedź 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.  Według Pana/Pani maksymalna wartości dofinansowania (5 lub 10 mln zł.), o którą mógł aplikować 
Wnioskodawca w ramach ostatniego konkursu dla Działania 1.2 dotyczącego B+R oraz innowacji w 
przedsiębiorstwach jest 

10 mln zł 

Typ 1 projektów: Tworzenie lub rozwój istnie-
jącego zaplecza badawczo-rozwojowego w 
przedsiębiorstwach służącego ich działalności 
innowacyjnej 

5 mln zł 

Typ 2 projektów: Wsparcie prac B+R w przed-
siębiorstwach 

1) Za niska  przejdź do pyt. 15 
2) Optymalna  przejdź do pyt. 16 
3) Za wysoka  przejdź do pyt. 15 

1) Za niska  przejdź do pyt. 15 
2) Optymalna  przejdź do pyt. 16 
3) Za wysoka  przejdź do pyt. 15 

 

15.  Proszę uzasadnić odpowiedź 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16.  Czy 2 miesiące na przygotowanie wniosku  w ramach konkursu dla Działania 1.2 dotyczącego B+R 
oraz innowacji w przedsiębiorstwach byłby według Pana/Pani 

1) Za krótki 
2) Optymalny 

3) Za długi 

17.  Czy partnerstwa z jednostkami prowadzącymi działalność naukową zawiązywane na potrzeby wnio-
sku w ramach Działania 1.2 mogą stanowić barierę dla złożenia wniosku? 

1) Zdecydowanie tak  przejdź do pyt. 18 
2) Raczej tak  przejdź do pyt. 18 
3) Ani tak, ani nie  przejdź do pyt. 19 
4) Raczej nie  przejdź do pyt. 19 

5) Zdecydowanie nie  przejdź do pyt. 19 

18.  Proszę uzasadnić odpowiedź 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19.  Czy są inne czynniki, które mogą zniechęcać przedsiębiorców do składania wniosków w ramach 
Działania 1.2? 

1) Tak, jakie? …………………………………. 
2) Nie 

20.  W ramach Działania 1.2 dotyczącego B+R oraz innowacji w przedsiębiorstwach przewidziano dwa 
typy projektów. Czy Państwa przedsiębiorstwo będzie zainteresowane złożeniem wniosku w przy-
szłych konkursach projektu:  

1) Typu 1 „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w 
przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” 

2) Typu 2 „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” 
3) Żadne z powyższych  

21.  Czy będą Państwo zainteresowani realizacją projektu w partnerstwie? 

1) Tak 

2) Nie  pyt. 13 

22.  Z podmiotami jakiej wielkości planują Państwo podjąć współpracę w ramach Działania 1.2 RPO WSL 
2014-2020? 

1) Przedsiębiorstwo mikro (1-9) 

2) Przedsiębiorstwo małe (10-49) 

3) Przedsiębiorstwo średnie (50-249) 

4) Przedsiębiorstwo duże (250 i więcej) 

5) Inny podmiot, jaki? ………………. 

23.  W jakiej branży działa podmiot, z którym planują Państwo podjąć współpracę w ramach Działania 1.2 
RPO WSL 2014-2020? 

1) technologie medyczne, 

2) technologie dla energetyki i górnictwa, 

3) technologie dla ochrony środowiska, 

4) technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 

5) produkcja i przetwarzanie materiałów, 

6) transport i infrastruktura transportowa, 

7) przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, 

8) nanotechnologie i nanomateriały, 

9) innej, jakiej? ………………………………………………………………….. 
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24.  Czy zamierzają Państwo wnioskować o dofinansowanie w ramach innych programów (innych niż RPO 
WSL) na B+R dla przedsiębiorców? 

1) Zdecydowanie tak  
2) Raczej tak 
3) Raczej nie  Metryczka 
4) Zdecydowanie nie  Metryczka 
5) Nie wiem, trudno powiedzieć  Metryczka 

25.  Na jakiego typu projekty/działalność planują Państwo wnioskować o dofinansowanie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

METRYCZKA 

M1 Wielkość przedsiębiorstwa (wielkość zatrudnienia) 

1) Mikro (1-9) 
2) Małe (10-49) 
3) Średnie (50-249) 
4) Duże (250 i więcej) 

M2 Obrót netto w tys. EUR na koniec okresu obrachunkowego w ostatnim okresie obrachunkowym 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

M3 Kod działalności wg PKD (na podstawie bazy) 
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Załącznik nr 8 Scenariusz wywiadu grupowego podsu-
mowującego z pracownikami IZ/IP 
Zadaniem moderatora jest uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi na każde pytanie (zgodnie 

ze specyfiką prowadzenia wywiadów pogłębionych, w przypadku uzyskania odpowiedzi, 

które wymagają uzasadnienia, pogłębienia, moderator zadaje pytania dodatkowe, prosząc 

o wyjaśnienie, uzasadnienie, podanie przykładu, podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecy-

zowanie, przedstawienie argumentów itp.). Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów 

pogłębionych, moderator traktuje scenariusz wywiadu elastycznie, dostosowując każdora-

zowo pytania do respondentów, wcześniej udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania 

nowych wątków, które nie zostały uwzględnione w koncepcji badawczej, ale są istotne dla 

wyników badania itp. 

Poniżej przedstawiamy ramowy scenariusz wywiadu grupowego z przedstawicielami IZ oraz IP 

mający na celu wypracowanie rekomendacji. Na obecnym etapie pytania zostały sformułowa-

ne w sposób ogólny, ponieważ nie są znane kwestie problematyczne związane z wdrażaniem 

Działania 1.2. Będą one identyfikowane w trakcie realizacji badań. Zakładamy więc, że po 

zakończeniu badań terenowych scenariusz wywiadu grupowego zostanie zaktualizowany.  

Komponent Pytania / Wyjaśnienia Opis Czas (min) 

Podstawowe informa-

cje nt. badania 

Przekazujemy informacje: 

imię, nazwisko, firma, doświadczenie 

zawodowe, tytuł badania, zamawiają-

cy, cel badania, źródła finansowania 

badania 

Prowadzący przekazuje uczestni-

kom podstawowe informacje na 

temat badania.  

10 

Przedstawienie celów 

wywiadu grupowego  

Przekazujemy informacje: cele wywia-

du (Moderator informuje, że celem 

rozmowy będzie wypracowanie 

rekomendacji możliwych do wdroże-

nia, dzięki którym zwiększy się 

aktywność badawczo-rozwojowa  

przedsiębiorstw w województwie 

śląskim.    

Wyjaśnienie ewentualnych pytań na 

temat badania ze strony uczestników.  

Prowadzący informuje uczestni-

ków o celu, planie, zasadach 

dyskusji, nagrywaniu, gwaranto-

waniu anonimowości. 

Krótkie przedstawienie 

się uczestników FGI 

Prosimy uczestników o podanie 

informacji: 

imię i nazwisko, instytucja i stanowisko  

Runda wśród uczestników spotka-

nia. 
5 
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Komponent Pytania / Wyjaśnienia Opis Czas (min) 

Wspólne omówienie 

najważniejszych 

wniosków z badania 

Prosimy uczestników o zastanowienie 

się, w jaki sposób mogą zostać zaadre-

sowane najważniejsze obszary 

problematyczne związane z wdraża-

niem działania 1.2, które zostały 

zidentyfikowane w badaniu.   

Moderator przedstawia najważ-

niejsze wnioski z badania -  

prezentacja multimedialna. 

10 

Trafność formy 

wsparcia  

W jaki sposób, biorąc pod uwagę 

wyniki badania, można lepiej dostoso-

wać formę wsparcia do potrzeb 

przedsiębiorców?  

a) Czy istnieje potrzeba rozszerze-

nia grona potencjalnych 

beneficjentów? 

b) W jakich dziedzinach / branżach 

nieobjętych inteligentnymi spe-

cjalizacjami tkwi potencjał 

innowacyjny? 

c) Czy wsparcie powinno być 

kierowane do podmiotów spoza 

inteligentnych specjalizacji? 

Moderator krótko podsumowuje 

najważniejsze wnioski z badania 

odnoszące się do trafności wspar-

cia.  

Runda wśród uczestników spotka-

nia. Moderator zapisuje 

wymieniane opinie / propozycje. 

15 

Czy dotychczasowe zainteresowanie 
dużych przedsiębiorstw jest zgodne z 
oczekiwaniami? Jeżeli nie – w jaki 
sposób można ograniczyć przyczyny 
niskiego zainteresowania? 

Burza mózgów 15 

Zgodność założeń 
Działania 1.2 z innymi 
programami 

Jak zmodyfikować założenia działania 

1.2 aby stanowiło podstawowe źródło 

finansowania działalności badawczo-

rozwojowej dla podmiotów z woje-

wództwa śląskiego? 

Moderator przypomina wnioski z 

badania.  

Runda wśród uczestników spotka-

nia. Moderator zapisuje 

odpowiedzi. 

15 W jaki sposób wyróżnić Działanie 1.2 
spośród innych programów na szczeblu 
krajowym / unijnym? W jaki sposób 
można zwiększyć jego komplementar-
ność wobec innych programów?  

Czy konieczne jest szersze informowa-

nie o możliwości pozyskania środków 

na badania i rozwój z RPO WSL 2014-

2020? W jaki sposób informacja 

Moderator zapisuje grupując 

odpowiedzi grupując programy.  
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Komponent Pytania / Wyjaśnienia Opis Czas (min) 

powinna dotrzeć i do jakich potencjal-

nych beneficjentów? 

Ocena skuteczności 
wsparcia 

W jakim stopniu charakter wniosko-
dawców dotychczas złożonych 
projektów zapewnia osiągnięcie celów 
Działania 1.2? 

Moderator krótko podsumowuje 

najważniejsze wnioski z badania 

odnoszące się do skuteczności  

wsparcia.  

Runda wśród uczestników spotka-

nia. Moderator zapisuje 

odpowiedzi. 

20 
Jak przeformułować założenia Działa-
nia 1.2, aby zwiększyć jego 
skuteczność? 

- Jakie powinny być kryteria 

dostępu,  

- Jak dobrać kryteria oceny 

wniosków, 

- Jak zabezpieczyć warunki dla 

skutecznego wdrażania efektów 

projektów? 

Burza mózgów 

Implementacja propo-

nowanych rozwiązań   

Które z przedstawionych rozwiązań 

obecnych w innych programach 

operacyjnych w odniesieniu do wspar-

cia działalności B+R w 

przedsiębiorstwach można wprowa-

dzić do działania 1.2 RPO WSL? 

Moderator przedstawia rozwiąza-

nia stosowane w innych regionach 

/ programach krajowych a następ-

nie zapisuje opinie na ich temat.    

15 

Podziękowanie, 

zakończenie spotkania 

Czy są jeszcze jakieś kwestie związane 

z realizacją Działania 1.2, które chcieli-

by Państwo poruszyć? 

Dziękujemy Państwu za udział w 

spotkaniu. 

Moderator zbiera ostanie uwagi i 

dziękuje uczestnikom za spotkanie. 
5 
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Załącznik nr 9 Scenariusz przebiegu panelu ekspertów 
Czas panelu: 

 Ok. 2 godziny 

Moduł wprowadzający do panelu 

 czas: 15 minut 

 cel: dostarczenie osobom uczestniczącym w panelu wiedzy nt. wyników badania 

i wniosków płynących z badania – zaakcentowanie rozpoznanych kluczowych pro-

blemów; przedstawienie ekspertom zapisów programowych działania 1.2 oraz 

zapisów RIS odnoszących się do branży, które mogą być wspierane w ramach działa-

nia 1.2 

 materiały: wyniki badania; prezentacja PPT  

Przebieg: 

1) powitanie uczestników; 

2) przedstawienie się prowadzącego; 

3) prezentacja celu panelu i metod pracy podczas panelu; 

4) przedstawienie wyników badania. 

Moduł zasadniczy 

 czas: 90 minut 

 cel: dyskusja nad wynikami badania, projektowanie rekomendacji 

 materiały: wyniki badania; prezentacja PPT  

Przebieg - Pytania do dyskusji: 

1) Jaki jest przewidywany stopień zaangażowania przedsiębiorstw w realizację Działania 1.2 

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach? 

2) Jakie inne branże wpisujące się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na 

lata 2013-2020, a zwłaszcza w Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 

2010-2020 poza inteligentnymi specjalizacjami, powinny być wspierane? 

3) Jakie zmiany w sposobie wdrażania Działania 1.2 należy wprowadzić? 
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Moduł Podsumowujący 

 czas: 15 minut 

 cel: projektowanie rekomendacji 

 materiały: efekty dyskusji panelistów  

 Podsumowanie i zaprezentowanie rekomendacji 

 Podziękowanie uczestnikom. 

 



 
 

140 
 

 

 

Załącznik nr 10 Scenariusz przebiegu spotkania w ramach 
Customer Journey Map 
Czas realizacji: ok. 90 minut 

Moderator: Poinformuj o celu badania i wywiadu: 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzona jest Ewaluacja bieżąca 
wdrażania Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 
2014-2020”. Celem badania jest lepsze dostosowanie wsparcia udzielanego w ramach tego działania do 
potrzeb podmiotów prowadzących prace badawczo-rozwojowe.  

Moderator: 

Poinformuj o zasadach towarzyszących rozmowie, poproś respondenta o zgodę na elektroniczną reje-
strację rozmowy/wywiadu; poinformuj o poufności informacji przekazanych przez respondenta. 
Upewnij się, czy komputer jest podłączony do sieci. 

Eksploruj wypowiedzi respondenta - staraj się uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na każde pytanie 
(podobnie jak w przypadku wywiadów pogłębionych, w przypadku uzyskania odpowiedzi, które wyma-
gają uzasadnienia, pogłębienia, adresuj pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, 
podanie przykładu, podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów 
itp., itd. Traktuj scenariusz wywiadu elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i do-
świadczeń respondenta, wcześniej udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, 
które nie zostały wprost ujęte w pytaniach, ale są istotne dla wyników badania. 

Część wspólna 

1. Proszę opowiedzieć krótko o początkach Państwa firmy. Kto ją założył? W którym roku? Skąd 

pomysł na taką działalność?  

2. Czy od początku działalności zakładali Państwo, że jednym z jej elementów będzie prowadzenie 

prac badawczo-rozwojowych? Jeśli nie, kiedy rozpoczęli Państwo takie prace? Czy moment 

rozpoczęcia prac B+R wynikał ze zmiany strategii firmy/ wprowadzenia nowego produktu lub 

usługi? 

3. Czy z perspektywy lat ocenia Pan/i, że rozpoczęcie działalności B+R wpłynęło na rozwój Państwa 

firmy? W jaki sposób?  

4. Kto w Państwa firmie odpowiada za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych? Czy istnieje 

osobny dział odpowiedzialny za tego typu prace?  

5. Proszę opisać, jakie prace B+R były prowadzone w Państwa firmie na przestrzeni ostatnich 3 lat?  

[MOD: proszę eksplorować pytanie mając na celu udzielenie odpowiedzi na następujące kwestie: 

- Czy prace B+R są prowadzone ciągle, czy ad hoc? 

- Czy prace są prowadzone w związku z wprowadzaniem nowych produktów/ usług? 

- Jak wygląda proces decyzyjny w przypadku wprowadzenia nowych produktów/ usług? 
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- Jakie są źródła finansowania prac B+R? (w tym z jakich programów UE?) Jakie znaczenie mają 

zewnętrzne źródła finansowania (np. na ile prowadzenie prac B+R zależy od projektów 

unijnych? Czy prace prowadzone są w okresach, gdy firma nie korzysta ze środków unijnych?) 

- Jak ocenia Pan/i procedury związane z aplikowaniem i realizacją projektów unijnych? 

- Z kim (jakimi jednostkami) współpracuje badana firma przy pracach B+R? W jaki sposób 

rozpoczęła się ta współpraca? Czy kontakty osobiste miały znaczenie przy rozpoczęciu 

współpracy (np. za pośrednictwem pracownika związanego z instytucją B+R)? Czy współpraca 

ta ma charakter stały? ] 

6. Jakie są efekty prowadzonych prac B+R? Proszę wskazać projekty, które odniosły największy 

sukces. Co zdecydowało o tym, że projekty te można uznać za sukces? Czy wpływ na to miały 

czynniki zewnętrzne, czy wewnętrzne?  

[MOD: Prosimy o pokazanie materiałów związanych z projektami, które odniosły sukces: stron interne-
towych, aplikacji, zdjęć itp.] 

7. Które projekty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów? Co wpłynęło na ich niepowodzenie? 

8.  Jak ocenia Pan/i współpracę z instytucjami B+R? Czy mają one odpowiedni potencjał, by 

współpracować z przedsiębiorstwami? Jeśli tak, czy potencjał ten jest wykorzystywany w 

odpowiednim stopniu? Czy są zainteresowane taką współpracą?  

9. Czy może Pan/i podać przykłady dobrych praktyk we współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a 

instytucjami B+R? 

 

Moduł A/  

A10. Skąd czerpią Państwo informacje na temat dostępnych źródeł dofinansowania projektów B+R?  

[MOD: Po włączeniu komputera] 

A11. Proszę pokazać, w jaki sposób wyszukują Państwo informacje na temat źródeł dofinansowania.  

A12. [MOD: Jeżeli respondent sam nie wszedł na stronę UM]  

W jaki sposób szukał/a/by Pan/i informacji na temat możliwości wsparcia w ramach RPO WSL?  

Proszę odszukać Działanie, które wspiera przedsiębiorców przy prowadzeniu działalności B+R. 

[MOD: Należy wyczekać do momentu, w którym respondent dotrze do informacji o konkursie w ramach 
Działania 1.2. Notujemy wszystkie istotne informacje, np. słowa kluczowe wpisywane w wyszukiwarkę] 

A13. Czy słyszał/a Pani o naborze wniosków w ramach Działania 1.2 trwającym od 30. czerwca do 30. 
sierpnia br? 

A14. Jeśli tak – czy rozważali Państwo aplikowanie do tego konkursu? 

A15. Jeśli tak – co ostatecznie zdecydowało o nieaplikowaniu? Czy decyzja ta była związana z procedu-
rami konkursowymi? Jakimi? Jak ocenia Pan/i: warunki udziału w konkursie, czas na złożenie wniosku, 
formalności, które wnioskodawca musi wypełnić, warunki dotyczące kwalifikowalności kosztów itp.  

[MOD: Prosimy m.in. eksplorować ograniczenia związane z wartością projektów: 



 
 

142 
 

 

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu -Tworzenie lub rozwój 

istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego  w  przedsiębiorstwach służącego ich działalności 

innowacyjnej - wynosi 10 000 000 zł a dla typu 2 - Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach 

wynosi 5 000 000 zł. Czy według Pani / Pana wartość dofinansowania jest wystarczająca?  

- Czy z Pani / Pana punktu widzenia, dobrze zostały określone limity minimalnej wartości 

dofinansowania, która wynosi 200 000 zł?] 

A16. Jeśli nie – z jakiego powodu? Jak ocenia Pan/i: warunki udziału w konkursie, czas na złożenie 
wniosku, formalności, które wnioskodawca musi wypełnić, warunki dotyczące kwalifikowalności kosz-
tów itp. 

A17. Czy uważa Pan/i, że informacje dostępne na stronie tego konkursu są łatwo dostępne/ zrozumiałe/ 
wyczerpujące? 

A18. Co w przypadku Państwa firmy mogłoby wpłynąć na zmianę decyzji o nieaplikowaniu o wsparcie z 
Działania  1.2? 

A19. Jak ocenia Pan/i stronę poświęconą RPO WSL 2014-2020? Co warto na niej zmienić? 

Moduł B/ 

B10. Skąd czerpią Państwo informacje na temat dostępnych źródeł dofinansowania projektów B+R?  

[MOD: Po włączeniu komputera] 

B11. Proszę pokazać, w jaki sposób wyszukują Państwo informacje na temat źródeł dofinansowania.  

B12. [MOD: Jeżeli respondent sam nie wszedł na stronę UM]  

Złożyli Państwo wniosek do konkursu w ramach Działania 1.2 RPO WSL. W jaki sposób szukali Państwo 
informacji na temat możliwości wsparcia w ramach RPO WSL?  

[MOD: Proszę notować wszystkie istotne informacje nt. sposobu wyszukiwania informacji przez respon-
denta; Proszę eksplorować temat szukając odpowiedzi na następujące kwestie: 

- Czy wniosek składali Państwo w konsorcjum? Jeśli tak, skąd wybór tego partnera? Czy wniosek 

tworzyli Państwo wspólnie? 

- Czy do pisania wniosku zatrudniali Państwo ekspertów zewnętrznych? Jak zostali wybrani? Czy 

mieli już Państwo doświadczenie w pracy z nimi? 

- Który dokument analizowali Państwo w pierwszej kolejności?  

- Na co (jakie warunki?) zwracali Państwo uwagę w pierwszej kolejności?  

- Czy z pozyskaniem którychkolwiek informacji mieli Państwo problemy?  

- Czy kontaktowali się Państwo z Urzędem Marszałkowskim? Jeśli tak, w jakiej formie? Czy otrzymali 

Państwo wyczerpującą odpowiedź? Ile czasu trwało jej udzielenie? 

- Czy mieli Państwo jakiekolwiek problemy związane z działaniem generatora wniosków? Jakie były 

to problemy? W jaki sposób udało się je Państwu rozwiązać? [MOD: Proszę pokazać, który element 

generatora sprawiał problemy] 

B13. Jak ocenia Pan/i: warunki udziału w konkursie, czas na złożenie wniosku, formalności, które wnio-
skodawca musi wypełnić, warunki dotyczące kwalifikowalności kosztów itp. 
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Załącznik nr 11 Kryteria wyboru projektów z obszaru wsparcia działalności B+R w przedsię-
biorstwach w poszczególnych województwach 
 

Województwo dolnośląskie 

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego 

Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw i 1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R 

Kryteria merytoryczne ogólne 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Sytuacja finansowa Wnio-
skodawcy 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy sytuacja finansowa wnioskodawcy/podmiotu wdrażające-
go/partnera (jeśli dotyczy) gwarantuje możliwość realizacji projektu (z uwzględnieniem innych zadań 
inwestycyjnych) – w zależności od typu wnioskodawcy i z uwzględnieniem odpowiednich zapisów 
ustawowych, np. ustawy o finansach publicznych 

Tak/nie 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Plan finansowy W ramach kryterium będzie sprawdzane czy przedstawiony plan finansowy, w tym montaż finansowy 
projektu (źródła finansowania projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji. Weryfikacji podlegać 
będzie poprawność montażu finansowego (np. czy możliwe jest przedstawione we wniosku o dofinan-
sowanie połączenie różnych środków pomocowych, w tym UE i środków krajowych) w przypadku 
łączenia pomocy publicznej weryfikacji podlegać będzie, czy nie przekroczono dopuszczalnej intensyw-
ności pomocy. 

Tak/nie 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Zachowanie trwałości W ramach kryterium będzie sprawdzane czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe zapew-
niają utrzymanie projektu w okresie trwałości i przyjętym horyzoncie czasowym (nieujemny 
skumulowany cash-flow w każdym roku okresu odniesienia) 

Tak/nie/nie dotyczy 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
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Kryterium dotyczy projektów inwestycyjnych dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Prawidłowość zachowania 
metodologii 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została 
zastosowana prawidłowo 
W ramach tego kryterium przeanalizowana zostanie: 
– poprawności założeń do prognoz finansowych i ekonomicznych; 
– poprawność przyjęcia okresu odniesienia; 
– poprawności wyliczenia poziomu dofinansowania, w tym luki finansowej (jeśli dotyczy);  
– poprawności wyliczenia wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej (jeśli dotyczy) 
Badanie zgodności założeń i metodologii z Wytycznymi MIiR i wymogami IZ RPO WD, w tym m.in. 
zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” oraz zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinan-
sowania (w zależności od zapisów regulaminu naboru). 
Nie dotyczy projektów z zakresu doradztwa oraz internacjonalizacji i promocji 

Tak/nie/nie dotyczy 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Analiza opcji (rozwiązań 
alternatywnych) 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem: 
– nie przedstawiono innych opcji realizacji inwestycji, (0 pkt.) 
– przedstawiono inne opcje, lecz nie uzasadniono, że wybrana opcja jest optymalna, (1 pkt.) 
– przedstawiono inne opcje i stosunek relacji kosztów do rezultatów w wybranej opcji jest optymalny 
lub uzasadniono, że nie ma innych wariantów realizacji inwestycji , (3 pkt.) 

0-3pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Zasadność i adekwatność 
wydatków 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowane w ramach 
projektu są konieczne do osiągnięcia jego celów oraz czy proponowana wysokość wydatków jest 
adekwatna do wdrożenia zaplanowanych działań.  
KOP może rekomendować korektę kosztów kwalifikowalnych poszczególnych projektów do wysokości 
10% ich łącznej wartości i dopiero pod tym warunkiem uznać kryterium „Zasadności i adekwatność 
wydatków” za spełnione. Rekomendacja korekty kosztów kwalifikowalnych do wysokości 10% oznacza 
sytuację, w której członkowie KOP uznają, że określony wydatek nie jest wydatkiem koniecznym do 
osiągnięcia celów projektu, lub jego wysokość nie jest adekwatna do zaplanowanych działań.  
Powoduje to w przypadku zakwestionowania: 

zasadności wydatku, obniżenie wydatków kwalifikowanych o całkowitą wartość kwalifikowa-
ną niezasadnego wydatku 
adekwatności wydatków, obniżenie wydatku kwalifikowanego o nieadekwatną, zakwestiono-
waną wartość wydatku 

Korekta kosztów kwalifikowalnych poszczególnych projektów powyżej 10% ich łącznej wartości stanowi 
podstawę do uznania kryterium „Zasadności i adekwatność wydatków” za niespełnione. 

Tak/nie 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 
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Zasadność wydatków: 
Należy sprawdzić czy charakter planowanych wydatków w uzasadniony sposób odpowiada celom 
projektu. Czy wydatki są niezbędne i związane wyłącznie z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne 
w projekcie. Należy w szczególności przeanalizować czy poniesienie wydatków jest optymalne pod 
względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym i w bezpośrednim stopniu dąży do realizacji 
podstawowych celów projektu znajdując jednocześnie adekwatne odzwierciedlenie we wskaźnikach 
produktu i/lub rezultatu. 
Adekwatność wydatków: 
W ramach kryterium ocenić należy również racjonalność wydatków tj. czy wysokość poszczególnych 
wydatków została prawidłowo i rzetelnie oszacowana (tj. czy wydatki nie zostały zawyżone). Adekwat-
ność wydatków oznacza, że wysokość zaproponowanej ceny ma odzwierciedlenie w efektach jakie 
przyniesie projekt, a cel, który ma być osiągnięty za pomocą danego wydatku jest optymalnie pod 
względem kosztowym zaplanowany. Analiza adekwatności wydatków odpowiadać ma na takie zagad-
nienia, jak to czy cel jest racjonalnie zaplanowany (tj. czy nakłady nie są wyższe od potencjalnych 
efektów) oraz czy cel może być osiągnięty z nakładów o niższej wysokości bądź węższym zakresie  
rzeczowym. 

Wpływ projektu na osią-
gnięcie celu szczegółowego 
RPO WD 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego 
działania w ramach którego będzie realizowany 

Tak/nie 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Logika interwencji projektu W ramach kryterium będzie sprawdzane czy zależność między zadaniami, produktami i rezultatami jest 
spójna i logiczna 
 

Tak/nie 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Poprawność doboru 
wskaźników 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybrane przez Wnioskodawcę wskaźniki produktu i 
rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu a założone do osiągnięcia wartości są realne do 
osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone) 

Tak/nie 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Plan realizacji inwestycji W ramach kryterium będzie sprawdzane czy plan realizacji inwestycji (harmonogram prac z uwzględ-
nieniem czasu niezbędnego na uzyskanie wymaganych zezwoleń/ pozwoleń/ innych decyzji 

Tak/nie 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
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administracyjnych, przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców itp.) jest czytelny, realny do 
przeprowadzenia oraz prawidłowo skonstruowany, w tym uwzględnia wszystkie działania niezbędne dla 
realizacji inwestycji, a przewidywana data zakończenia realizacji inwestycji jest realna do osiągnięcia 

niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Zastosowanie przepisów 
dotyczących pomocy 
publicznej/ pomocy de 
minimis 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy w przypadku wystąpienia pomocy publicznej/ 
pomocy de minimis zastosowano przepisy dotyczące pomocy publicznej/ pomocy de minimis 
W regulaminie danego konkursu będą wskazane właściwe programy pomocowe które będą miały 
zastosowanie do danego naboru. W nich będą zawarte wymogi, które będzie musiał spełniać Wniosko-
dawca 

Tak/nie/nie dotyczy 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Wpływ projektu na zasady 
horyzontalne UE 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt jest co najmniej neutralny w zakresie poniższych 
zasad horyzontalnych: 
– promowanie równości szans mężczyzn i kobiet; 
Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągniecia stanu, w którym kobietom i 
mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy 
mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. 
Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereoty-
pów płci 
– niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność); 
Niedyskryminacja rozumiana jako umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację 
seksualną, miejsce zamieszkania – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach 
życia na jednakowych zasadach 
W tym miejscu analizowana będzie także zgodność projektu z koncepcją uniwersalnego projektowani w 
przypadku nowych produktów wytworzonych w ramach projektu 
– zrównoważony rozwój 
Wpływ realizacji projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju – głównym założeniem jest zachowanie 
zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości 
korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Działania te muszą jednocześnie 
dążyć do zachowania trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. W 
praktyce może to oznaczać podejmowanie zaostrzonych działań wykraczających poza obowiązujące 
przepisy prawa krajowego jak i UE w zakresie ochrony środowiska, dotyczyć może także wdrożonych w 
jednostkach systemów zarządzania środowiskiem oraz stosowania zielonych zamówień publicznych.  
Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospoda-
rowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jej skutków, różnorodność biologiczna, 

Tak/nie 
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 



 
 

148 
 

 

odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem były promowane 
podczas przygotowywania i wdrażania umów partnerstwa i programów. 

Gotowość projektu do 
realizacji  

W ramach kryterium będzie sprawdzane na jakim etapie przygotowania znajduje się projekt 
– Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych, ale jeszcze ich nie uzyskał lub uzyskał ostateczne 
decyzje budowlane na mniej niż 40% wartości planowanych robót budowlanych – 0 pkt 
– Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i uzyskał ostateczne decyzje budowlane na min. 40% 
wartości planowanych robót budowlanych – 2 pkt. 
– Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie ostateczne decyzje budowlane dla 
całego zakresu inwestycji – 4 pkt 
– Projekt nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych – 4 pkt 
Punkty w ramach kryterium zostaną przyznane jeżeli ostateczna decyzja budowlana zostanie dołączona 
do pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie. 

0-4 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Struktura organizacyjna/ 
potencjał administracyjny 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy Wnioskodawca wraz z partnerami (jeśli dotyczy) posiadają 
odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne/ potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną 
do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości. 
– Wnioskodawca nie przedstawił lub przedstawił w sposób niewiarygodny wystarczające zaplecze 
organizacyjno-technicznego oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w 
okresie trwałości (0 pkt.) 
– Wnioskodawca przedstawił wystarczające zaplecze organizacyjno-techniczne lub alternatywną formę 
wsparcia w tym zakresie (np.: pomoc zewnętrzna) (2 pkt). 

0-2 pkt 
(0 punktów w kryterium oznacza odrzucenia 
wniosku) 

Zagrożenia realizacji 
projektu 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy zostały opisane zagrożenia realizacji projektu wraz z 
propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń: 
– nie zostały opisane zagrożenia realizacji projektu lub przedstawione wyjaśnienia opisujące brak 
zagrożeń realizacji projektu budzą zastrzeżenia (0 pkt.); 
– zostały opisane zagrożenia realizacji projektu, bez podania propozycji minimalizacji ryzyka wystąpie-
nia zagrożeń lub przedstawione propozycje minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń budzą 
zastrzeżenia (1 pkt); 
– zostały opisane zagrożenia realizacji projektu i przedstawione propozycje minimalizacji ryzyka, które 
nie budzą zastrzeżeń, (2 pkt.) 
– zostały przedstawione nie budzące zastrzeżeń wyjaśnienia opisujące brak zagrożeń realizacji projektu 
(2pkt.) 
W opisie zagrożeń należy odnieść się do: 

a. zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji projektu (zmiana źródeł finansowania, 

0-2 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 
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zwiększenie kosztów inwestycji itp.); 

b. zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji wskaźników. 

Wpływ realizacji projektu 
na zasadę promowania 
równości szans mężczyzn i 
kobiet 

W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn 
i kobiet 
– neutralny (0) 
– pozytywny (1) 
Pozytywny wpływ projektu na zasadę promowania równości szans mężczyzn i kobiet będzie miał 
miejsce m.in. wówczas gdy projekt zakłada działania przyczyniające się do zwiększenia trwałego udziału 
kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalcza-
nia stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia 
pracy i życia osobistego. 

0-1 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Wpływ realizacji projektu 
na zasadę niedyskryminacji 
(w tym niedyskryminacji ze 
względu na niepełno-
sprawność) 

W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskrymi-
nacji ze względu na niepełnosprawność) 
– neutralny (0) 
– pozytywny (1) 
Pozytywny wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji będzie miał miejsce wówczas gdy projekt 
zakłada działania przyczyniające się zwiększenia dostępu wszystkim osobom – bez względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orienta-
cję seksualną, miejsce zamieszkania – we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. 

0-1 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Wpływ realizacji projektu 
na zasadę zrównoważone-
go rozwoju 

W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju: 
– neutralny (0) 
– pozytywny (1) 
Pozytywny wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju będzie obejmował m.in. podejmowa-
nie zaostrzonych działań wykraczających poza obowiązujące przepisy prawa krajowego jak i UE w 
zakresie ochrony środowiska, dotyczyć może także wdrożonych w jednostkach systemów zarządzania 
środowiskiem oraz stosowania zielonych zamówień publicznych.  

0-2 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Komplementarność  W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy we wniosku o dofinansowanie zostały wskazane 
projekty, które są powiązane ze zgłoszonym projektem (realizowane przez tego samego bądź innego 
beneficjenta) i które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji i zostały sfinansowane ze środków 
publicznych zewnętrznych. Projekty te mogą polegać na wykorzystywaniu efektów realizacji innego 
projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, bardziej kom-
pleksowym potraktowaniem problemu m.in. poprzez zaadresowanie projektu do tej samej grupy 
docelowej, tego samego beneficjenta, tego samego terytorium, uzależnienia realizacji jednego projektu 

0-2 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 
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od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia itd.: 
– brak komplementarności, (0) 
– komplementarność wobec zrealizowanych i realizowanych projektów (2) 
Nie dotyczy projektów ocenianych w ramach naborów skierowanych do ZITów. 
Kryterium nie dotyczy działań/poddziałań/schematów w których komplementarność jest punktowane w 
ramach oceny merytorycznej specyficznej. 

Wpływ projektu na przy-
wracanie i utrwalanie ładu 
przestrzennego 

W ramach kryterium badany będzie rzeczywisty wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu 
przestrzennego poprzez spełnienie następujących warunków: 
– powstrzymywanie rozpraszania zabudowy, przyczyniające się do ograniczenia kosztów związanych m. 
in. z uzbrojeniem terenów, usługami komunikacyjnymi, środowiskowymi –czyli realizacja inwestycji na 
terenach inwestycyjnych uzbrojonych/zabudowanych; 
– ponowne wykorzystanie terenu i uzupełniania zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane 
(priorytet brown-field ponad green-field) -czyli realizacja inwestycji na terenach poprzemysłowych i 
pomieszkaniowych; 
– uwzględnianie kontekstu otoczenia (przyrodniczego, krajobrazowego, kulturowego i społecznego); 
– kształtowanie przestrzeni pozytywnie wpływającej na rozwój relacji obywatelskich, istotnych dla 
społeczności lokalnych; 
– dbałość o jakość inwestycji publicznych, poprzez wyłanianie projektów w drodze konkursów architek-
toniczno-urbanistycznych.  
Warunek dbałość o jakość inwestycji publicznych, poprzez wyłanianie projektów w drodze konkursów 
architektoniczno-urbanistycznych dotyczy inwestycji kubaturowych wpływających na jakość obszarów 
zurbanizowanych, oddziałujących na atrakcyjność i wizerunek obszaru i regionu, dotyczących: budowy, 
renowacji, modernizacji obiektów i infrastruktury publicznej obejmujących:  
- architekturę: obiekty kubaturowe, w tym zwłaszcza obiekty użyteczności publicznej (obiekty zabytko-
we oraz o funkcji rekreacyjnej, turystycznej, administracyjnej, komunikacyjnej – dworce kolejowe i 
centra przesiadkowe), 
- zagospodarowanie terenu: przestrzenie publiczne, w tym miejskie tereny otwarte; tereny położone w 
obszarze objętym programem rewitalizacji. Warunek ten nie dotyczy inwestycji liniowych (drogi, 
mosty).  
W trakcie oceny: 
1 pkt otrzyma projekt spełniający jeden lub dwa warunki 
2 pkt otrzyma projekt spełniający co najmniej trzy warunki 

0-2 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Ponadregionalny charakter W ramach kryterium weryfikowany będzie ponadregionalny charakter projektu poprzez spełnienie 0-1 pkt 
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projektu następujących warunków: 
1. projekt realizowany w partnerstwie (rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy z dniaz dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w per-

spektywie finansowej 2014–2020) z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa 

objętych zapisami strategii ponadregionalnych np. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do ro-

ku 2020 

2. . projekt jest komplementarny z projektami realizowanymi lub zrealizowanymi z innego wo-

jewództwa objętego zapisami strategii ponadregionalnych np. Strategii Rozwoju Polski 

Zachodniej do roku 2020 

W tracie oceny1 pkt otrzyma projekt spełniający co najmniej jeden warunek 

(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Uzyskanie przez projekt 
minimum  
punktowego 

W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co najmniej 15% możliwych do 
uzyskania punktów za kryteria merytoryczne ogólne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-
2020 –zakres EFRR 

Tak/Nie 
Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 
otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie oznacza odrzucenia  
wniosku 
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Kryteria merytoryczne specyficzne 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Innowacja produktowa lub 
procesowa  
 

Ocenie podlega, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej.  
W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których efektem jest wyłącznie powstanie 
rozwiązania stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną.  
Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD.  
Podręcznik Oslo, zgodnie z którą przez innowację  
należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiąza-
nia w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.  
Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:  
• innowację produktową – oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego 
towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich 
charakterystyk lub przeznaczenia;  

• innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub 
znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;  
• innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej 
znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce 
cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;  
• innowację organizacyjną -polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organi-
zacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji 
zewnętrznych.  
Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji 
produktowej lub innowacji procesowej.  
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub 
nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy  
produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym 
efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie.  
Ocena eksperta. Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie.  
W przypadku Schematu 1.2 B – na podstawie m.in. Planu prac B+R.  

 

Tak/Nie 
Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 
otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie oznacza odrzucenia  
wniosku 

Rodzaj prowadzonych prac Dotyczy schematu 1.2.A 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 
– projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i 

Tak/Nie 
Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 
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prac rozwojowych albo prac rozwojowych; 
– zadania planowane do realizacji w ramach projektu zostały prawidłowo przypisane do kategorii: 
badań przemysłowych albo prac rozwojowych 
- Przez badania przemysłowe i prace rozwojowe należy rozumieć badania przemysłowe i prace rozwo-
jowe, o których mowa w art.2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. „badania 
przemysłowe” – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej 
wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowa-
dzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one 
tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w 
środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii 
pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w 
przypadku technologii generycznych; 
„eksperymentalne prace rozwojowe” – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywa-
nie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej 
stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów 
lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, 
planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów lub usług. 
Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów 
pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w 
otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest 
dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo 
nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które 
można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z ko-
nieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest 
zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe 
nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produk-
cyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają 
charakter ulepszeń 

otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 
wniosku 
Brak możliwości korekty 

Koncentracja pomocy (w 
przypadku dużych przed-
siębiorstw)  

Ocenie podlega, czy pomoc będzie skupiać się na obszarach/projektach wysokiego ryzyka lub niskiej 
rentowności i czy są to projekty o wyjątkowym charakterze ( tzn. jego realizacja będzie zapewniać 
dodatkowe korzyści dla gospodarki regionalnej/ polskiej), które nie mogą być realizowane przez MSP.  
Kryterium będzie oceniane na podstawie danych zawartych we  
wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowych załączników.  

Tak/Nie/nie dotyczy 
Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 
otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie oznacza odrzucenia  
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W przypadku:  
• obszarów wysokiego ryzyka – w zaplanowanych pracach B+R ryzyka z nimi związane zostały precyzyj-
nie zdefiniowane i określone na poziomie wysokim (analiza ryzyka jedną z dostępnych technik oceny 
ryzyka, np. SWOT).  
• niskiej rentowności – kryterium zostanie spełnione, jeśli wskaźniki efektywności ekonomicznej 
projektu świadczą o jego niskiej rentowności.  
Efektywność ekonomiczna projektu będzie oceniana na podstawie przedstawionych w dokumentacji 
projektowe (Biznes planie lub dodatkowym załączniku) wskaźników efektywności ekonomicznej projek-
tu. W zależności od specyfiki projektu mogą to być takie wskaźniki jak, np. ENPV, ERR, BCR (K/K), DGC.  
Ponadto spełniając jeden z 2 warunków powyżej, Wnioskodawca, powinien (w Biznes planie lub dodat-
kowym załączniku) posłużyć się analizą rynku, potwierdzającą, że projekt nie może być realizowany 
przez MSP oraz że jego realizacja będzie zapewniać  

wniosku 

Wzrost liczby etatów 
badawczych  

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt przyczyni się do wzrostu liczby etatów badawczych 
(u przedsiębiorcy lub jego konsorcjanta).  
Czy w toku i po realizacji projektu liczba zatrudnionych pracowników badawczych  
- pozostanie na niezmienionym poziomie (0 pkt.);  
- zwiększy się o minimum 1/2 etatu (1 pkt.).  
- zwiększy się o minimum 1 etat (2 pkt.).  
- zwiększy się o minimum 1 i 1/2 etatu (3 pkt.).  
- zwiększy się o 2 i powyżej etatów (4 pkt)  
Wzrost liczby etatów oznacza nowo powstałe miejsca pracy w wyniku realizacji projektu, bezpośrednio 
po jego zakończeniu. Kryterium zostanie spełnione jeżeli zatrudnienie nastąpi w wielkości co najmniej 
1/2 etatu. Ilość stworzonych miejsc pracy winna zostać wyrażona w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu 
pracy). Liczone są wyłącznie miejsca pracy, które mogą być przeliczone na ww. jednostkę (wyłącznie 
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, dla której przyjmuje się wartość EPC=1) w okresie 
jednego roku. Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca sezonowa powinny zostać przeliczone na 
odpowiednią część EPC (np. praca całoroczna w wymiarze pół etatu 0,5 etatu = 0,5 EPC).  
Do kadry badawczej zostaną zaliczone osoby posiadające wykształcenie kierunkowe o stopniu co 
najmniej magistra w dziedzinie związanej z projektem.  
Kryterium określa preferencję. Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie W przypadku 
Schematu 1.2 B – na podstawie m.in. Planu prac B+R.  

0-4 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Zgodność z Kluczowymi 
technologiami wspomaga-

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt wpisuje się w Kluczowe technologie wspomagające 
(KET)?  

0-1 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
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jącymi (KET).  - tak (1 pkt.);  
- nie (0 pkt.).  
KET oceniane będzie na podstawie dokumentu : „Europejska strategia w dziedzinie kluczowych techno-
logii wspomagających –  
droga do wzrostu i miejsc pracy” Kluczowe technologie wspomagające (KET) zostały określone w 
Komunikacie Komisji Europejskiej z 2009 r. COM(2009) 512/3 wraz z jego uaktualnieniami i należą do 
nich:  
- mikro i nanoelektronika  
- materiały zaawansowane  
- biotechnologia przemysłowa  
- fotonika  
- nanotechnologia  
- zaawansowane systemy wytwarzania.  
Ocena eksperta. Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie. W przypadku Schematu 1.2 B 
– na podstawie m.in. Planu prac B+R.  

cenia wniosku) 

Współpraca w zakresie 
realizacji projektu  

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany w ramach współpracy przedsię-
biorstwa z jednostkami naukowymi.  
- w formie konsorcjum (4 pkt.);  
- inna forma współpracy (2 pkt.).  
- brak współpracy (0 pkt.)  
Kryterium określa preferencję. Sprawdzane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie, 
załączonej Umowy Konsorcjum oraz innych załączników dołączonych do wniosku o dofinansowanie .  
Punktowane formy współpracy zostaną określone na etapie dokumentacji konkursowej.  
Jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso-
wania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace 
rozwojowe.  

0-4 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Partnerstwo / Współpraca W zakresie MSP  
W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany w ramach partnerstwa dwóch lub 
więcej przedsiębiorstw. Charakter współpracy powinien być powiązany z zakresem prac badawczo-
rozwojowych.  
W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, Wnioskodawca dołączył umowę partnerską zgodną z 
art. 33 ustawy wdrożeniowej, gdzie w ust. 5 wskazano minimalny zakres informacji, które w szczególno-
ści powinna zawierać umowa lub porozumienie.  

0-4 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 
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- tak (4 pkt.);  
- nie (0 pkt.);  
- nie dotyczy.  
W zakresie dużych przedsiębiorców  
W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany w ramach partnerstwa/lub 
przewiduje współpracę z MŚP lub NGO.  
- tak (4 pkt.);  
- nie (0 pkt.);  
- nie dotyczy.  
-----------------------------------------------------  
NGO to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. 
Współpraca z NGO może przyjąć różne formy, może być to np.:  
1) partnerstwo,  
2) partnerstwo strategiczne,  
3) wolontariat pracowniczy i inne. Współpraca z NGO powinna  
być potwierdzona i udokumentowana (np. umowa współpracy, sponsoringowa, barterowa i inne).  
Współpraca z MSP może przyjąć formę m.in.  
1) podwykonawstwa,  
2) transferu wiedzy,  
3) powiązania kooperacyjnego w tym: klastrów innowacyjnych (a także eksportowych), łańcuchów 
produkcyjnych MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologicznych (MSP i jednostki badawcze),  
4) platform technologicznych.  
Dla spełnienia kryterium istotne jest również wykazanie zakładanych efektów i wymiernych korzyści 
wynikających z wybranej formy współpracy.  
Charakter współpracy powinien być powiązany z zakresem prac badawczo-rozwojowych.  
Kryterium określa preferencję. Sprawdzane na podstawie Umowy pomiędzy partnerami.  

Skala oddziaływania 
projektu  
 

Czy w wyniku realizacji projektu:  
- nastąpi opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym lub projekt pilota-
żowy nowego/ulepszonego produktu, procesu, technologii (6 pkt.)  
- zostanie osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania mogący pozwolić na jego pierw-
szą produkcję (4 pkt.)  
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-opracowanie nowego rozwiązania nie bezpośrednio wprowadzonego do gospodarki (2 pkt.)  
- badania i prace mające wpływ na dalszy etap badań (1 pkt.) Oceniane na podstawie opisu wniosku o 
dofinansowanie lub w przypadku Schematu 1.2 B – na podstawie Planu prac B+R.  

Zwiększenia potencjału 
kadrowego sektora B+R  
 

W ramach kryterium sprawdzane jest czy realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału 
kadrowego sektora B+R (podnoszenie kwalifikacji kadr B+R w przedsiębiorstwie, staże i stypendia 
naukowe w MSP, wymiana kadr z jednostkami naukowymi – oddelegowanie  
wysoko wykwalifikowanego personelu).  
Kryterium nie musi wiązać się z nowymi miejscami pracy, oceniane jest na podstawie opisu projektu lub 
w przypadku Schematu 1.2 B – na podstawie m.in. Planu prac B+R.  
- tak (1 pkt.);  
- nie (0 pkt.).  

0-1 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Przeciwdziałanie zmianom 
klimatu (ekoinnowacje)  
(dotyczy schematu 1.2A)  

W ramach kryterium sprawdzane będzie w jakim stopniu stworzenie nowoczesnych rozwiązań (techno-
logii) prowadzić będzie do znacznego zmniejszenia oddziaływania na środowisko?  
(z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w 
przedsiębiorstwie).  
Za znaczne zmniejszenie oddziaływania na środowisko rozumie się zmianę (zmniejszenie/zwiększenie) w 
wysokości nie mniejszej niż 10% w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu.  
Projekt otrzymuje 2 punkty, jeśli wpisuje się w dwa lub więcej obszary wymienione poniżej:  
– zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody  
– zastosowanie technologii mało-i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków  
– zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do 
atmosfery  
– zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu  
– zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu.  
Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie lub w przypadku Schematu 1.2 B – na podsta-
wie m.in. Planu prac B+R.  

 

Jakość uzasadnienia 
przedstawionych wydat-
ków  
 

Czy dokonano uzasadnienia przedstawionych wydatków w oparciu o mierzalne oraz obiektywne 
kryteria techniczne, ekonomiczne i funkcjonalne:  
W przypadku Schematu 1.2 A:  
• większość wydatków (wartościowo) nie została odpowiednio uzasadniona (-2 pkt.)  
• niektóre wydatki nie zostały odpowiednio uzasadniona (-1 pkt.)  
• wszystkie wydatki zostały właściwie uzasadnione (1pkt.)  
• Wydatki zostały opisane zgodnie z wymogami kryterium (2 pkt.)  

-2, -1; 1 ; +2 pkt. 
(-2 punkty w kryterium nie oznacza odrzuce-
nia wniosku) 
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W przypadku Schematu 1.2 B:  
• większość wydatków (wartościowo) nie została odpowiednio uzasadniona (-2 pkt.)  
• niektóre wydatki nie zostały odpowiednio uzasadniona (-1 pkt.)  
• wszystkie wydatki zostały właściwie uzasadnione (1pkt.)  
•  
Wydatki zostały opisane zgodnie z wymogami kryterium, a ponadto przedstawiono załączniki przedsta-
wiające porównania cenowe/jakościowe/funkcjonalne do innych konkurencyjnych rozwiązań (2 pkt.).  

Dotyczy Schematu 1.2 B:  
Plan prac B+R - przydat-
ność (w przypadku 
inwestycji w infrastrukturę)  

Czy przedłożona przez przedsiębiorcę strategia/Plan Prac B+R:  
- sporządzony został we współpracy z jednostką naukową (1 pkt.)  
- sporządzony został we współpracy z jednostką naukową od której przedsiębiorca zakupił prawa 
własności przemysłowej lub są one ich wspólną własnością (3 pkt.)  
Oceniane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie lub Planu Prac B+R.  

1-3 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Personel badawczy W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dysponowanie przez Wnioskodawcę personelem badaw-
czym.  
Jeśli część prac będzie realizowana min. przez partnera partnerstwa, Wnioskodawca zobowiązany jest 
wykazać we wniosku, że ww. podmioty posiadają odpowiedni potencjał do realizacji projektu.  
Czy zespół badawczy Wnioskodawcy zapewnia prawidłową realizację projektu:  
Wnioskodawca posiada personel badawczy (2 pkt.)  
Wnioskodawca nie posiada personelu badawczego (0 pkt.)  
Personel/Zespół badawczy – do zespołu badawczego zostaną zaliczeni pracownicy działów B+R, posia-
dające wykształcenie kierunkowe o stopniu co najmniej magistra w dziedzinie związanej z projektem.  
Oceniane na podstawie oświadczenia.  

0-2 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza odrzu-
cenia wniosku) 

Doświadczenie w prowa-
dzeniu prac B+R  
(1.2.B) 

Czy wnioskodawca prowadzi/prowadził prace B+R poparte wynikami?  
-tak (2 pkt.)  
-nie (0 pkt.)  
Oceniane na podstawie oświadczenia.  

 

Uzyskanie przez projekt 
minimum  
punktowego 

W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co najmniej 25% możliwych do 
uzyskania punktów za kryteria merytoryczne specyficzne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 
2014-2020 –zakres EFRR 

Tak/Nie 
Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 
otrzymania dofinansowania). 
Niespełnienie oznacza odrzucenia  
wniosku 
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Województwo kujawsko-pomorskie 

1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje / Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych 

Kryteria merytoryczne ogólne 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Kwalifikowalność wniosko-
dawcy/ partnerów 

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:  
• przedsiębiorstwo,  
•instytucję otoczenia biznesu,  
•konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu),  
•konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) i jednostek naukowych lub organiza-
cji pozarządowych, wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w 
której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, posiadająca 
zgodę organu założycielskiego . 
Wszystkie podmioty, które zawiążą partnerstwo muszą prowadzić działalność gospodarczą na teryto-
rium województwa kujawsko-pomorskiego.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Prawidłowość wyboru 
partnerów uczestniczą-
cych/ realizujących projekt 

Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspek-
tywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.).  
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Niepodleganie wykluczeniu 
z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej 

Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:  
− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 
zm.),  
− art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 
r. poz. 769),  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212).  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Miejsce realizacji projektu Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego (art. 
70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze zm.)). 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Załączniki do wniosku o 
dofinansowanie projektu 
są kompletne, poprawne i 
zgodne z przepisami prawa 
polskiego i unijnego oraz 
wymogami Instytucji 
Zarządzającej RPO WK-P 
2014-2020 

Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie załączniki 
zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu oraz czy załączniki do wniosku o 
dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełnia-
nia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Zgodność z prawem 
pomocy publicznej/ 
pomocy de minimis 

Ocena polega na sprawdzeniu zgodności z prawem pomocy publicznej wsparcia na - I poziomie, tj. IZ 
RPO WK-P –> grantodawca,  
• pomoc na II poziomie, tj. grantodawca –> grantobiorca – zgodność z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, 
badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075) oraz rozporządzeniem KE nr 
1407/2013 (Dz.U.UE.L.2013.352.1) lub z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyj-
nych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Cele projektu wspierają 
realizację celów określo-

Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.2,1, którym jest zwiększona 
aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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nych w Podziałaniu 1.2 W tym kontekście należy zbadać:  
• czy zaplanowane działania przełożą się wprost na podejmowanie aktywności badawczo-rozwojowej 
przedsiębiorstw (zlecanie badań przemysłowych/prac rozwojowych instytucjom naukowym, podejmo-
wanie badań przemysłowych/prac rozwojowych we własnym zakresie, zakup wyników badań 
przemysłowych/prac rozwojowych, inicjowanie ochrony patentowej zakupionych/wypracowanych 
rezultatów badań, itp.),  
• czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia 
celów działania. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Projekt jest zgodny z 
typami projektów przewi-
dzianymi do wsparcia w 
ramach Poddziałania 1.2.1 

Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:  
a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, 
b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,  
c) bony na patent.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Wskaźniki realizacji 
projektu 

Ocenie podlega:  
Czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnię-
cia?  
Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?  
Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu?  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Maksymalna i minimalna 
wartość wydatków kwalifi-
kowalnych przedsięwzięć 
grantobiorców 

Ocenie podlega czy:  
• wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie grantobiorców w przypadku bonów na patent 
wynosi nie mniej niż 10.000 zł i nie więcej niż 80.000 zł;  
• maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie grantobiorców w przypadku bonów na 
zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych wynosi nie więcej niż 100.000 
zł?  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Prawidłowość określenia 
wkładu własnego 

Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi:  
- nie mniej niż 15 % wydatków kwalifikowalnych na I poziomie wsparcia, tj. IZ RPO WK-P  
- grantodawca, dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, - dla projektów objętych pomocą publicz-
ną na I poziomie wsparcia, tj. IZ RPO  
- grantodawca, zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych,  
- dla projektów objętych pomocą publiczną na II poziomie wsparcia, tj. grantodawca  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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- grantobiorca, zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz  
treść załączników. 

Projekt nie został zakoń-
czony przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie 
projektu 

Ocenie podlega czy projekt został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.  
Na podstawie art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f)  
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana-
wiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.) projekty nie zostaną 
wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie 
powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Trwałość operacji Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Kryterium weryfikowane 
w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Wykonalność instytucjo-
nalna projektu 

Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem instytucjonalnym, w szczególności:  
• czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbęd-
ny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji projektu?;  
• czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania projektu i osiągnięcia 
celów projektu, w szczególności założenia do regulaminu konkursu oraz założenia do kryteriów wyboru 
grantobiorców?  
• czy Wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną, tj. wskazał, że posiada lub pozyska odpowiednie 
zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu?.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Kwalifikowalność wydat-
ków 

Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj. czy zostały 
poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 
czerwca 2018 r.); czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa 
krajowego; czy wydatki są zgodne z RPO WK-P SzOOP; czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie 
projektu; czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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realizacją projektu; czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem 
zasad uzyskiwania lepszych efektów z danych nakładów; czy wydatki zostaną dokonane w sposób 
oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie 
wydatku; czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione w odpowiedniej wysokości, czy wydatki są logicznie 
powiązane i wynikają z zaplanowanych działań.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników 

Strategiczny charakter 
projektu 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju województwa kujaw-
sko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ oraz Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020?  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Zgodność projektu z 
politykami horyzontalnymi 

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:  
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub neutralny 
wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach 
projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie 
zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane 
przez osobę oceniającą za trafne i poprawne. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Wykonalność finansowa i 
ekonomiczna projektu 

Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona popraw-
nie, w szczególności:  
• czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  
• czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych?,  
•czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?,  
•czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych?,  
• czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich analiz?,  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Zgodność dokumentacji 
projektowej z Regulami-
nem konkursu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Regula-
minem konkursu.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe 

Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Charakterystyka ostatecz-
nych odbiorców projektu 
(grantobiorców) 

Weryfikacji podlega czy wnioskodawca jednoznacznie zdefiniował ostatecznych odbiorców projektu, w 
szczególności czy:  

1) grantobiorcą jest mikro, mały lub średni przedsiębi orca w rozumieniu załącznika I do rozpo-

rządzenia 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 lub duży 

przedsiębiorca wyłącznie w przypadku projektów podejmowanych wspólnie z MŚP lub prze-

widujących współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi oraz  

2) odbiorca końcowy (grantobiorca) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru?  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Projekt wpisuje się w 
regionalną strategię 
inteligentnej specjalizacji.  

Weryfikacji podlega zagwarantowanie przez Wnioskodawcę, że wszystkie projekty realizowane przez 
przedsiębiorstwa na tzw. drugim poziomie (grantobiorcy) będą wpisywać się w inteligentne specjaliza-
cje regionu.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Dodatkowe wsparcie na 
rzecz grantobiorców 

Ocenie podlega czy wnioskodawca w ramach projektu grantowego:  
• zapewni promocję idei projektu na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego,  
• podejmie działania mające na celu aktywizację podmiotów gospodarczych w zakresie współpracy z 
jednostkami B+R z obszarów, na których nie realizowano do tej pory projektów z zakresu B+R lub liczba 
przedmiotowych projektów była znikoma,  
• zapewni wsparcie informacyjne w zakresie procesu patentowego.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Projektowany system 
kontroli udzielonego 
wsparcia 

Ocenie podlega czy wnioskodawca zaplanował oraz przedstawił system ewaluacji skuteczności udziela-
nego wsparcia w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Liczba 
punktów 
możliwa do 
uzyskania 

Minimalna 
liczba punktów 
niezbędna do 
spełnienia 
kryterium 

Doświadczenie w zarzą-
dzaniu i realizacji 
projektów o podobnym 
zakresie 

Wnioskodawca posiada potencjał kadrowy uwiarygodniający doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów o 
podobnym zakresie, których kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wysoką jakość świadczenia usług w zakresie 
realizacji projektu. 

0 – nie 2 – tak Suma min. 5 
pkt. 

Wnioskodawca posiada na terenie województwa kujawsko-pomorskiego potencjał kadrowy (pełne etaty) uwiary-
godniający doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów o podobnym zakresie:  
1 – 5 etatów - 1 pkt.;  
6 –10 etatów - 2 pkt.;  
10 i więcej etatów - 3 pkt. 

0-3 wg oceny 

Wnioskodawca:  
• zrealizował projekty w zakresie B+R dotyczące wsparcia doradczego lub finansowego przedsiębiorców,  
• zrealizował projekty wspierające skuteczny transfer technologii (zakończony wdrożeniem) z nauki do gospodarki,  
• wspierał przedsiębiorców we wdrażaniu wyników prac B+R, w tym w opracowywaniu i zgłaszaniu wynalazków do 
właściwego urzędu, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych w okresie ostatnich 3 lat w liczbie:  
2 – 1 pkt.,  
3 – 2 pkt.,  
4 i więcej – 3 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

0-3 wg oceny 

Wpływ projektu na rozwój 
przedsiębiorstw 

W wyniku realizacji projektu grantodawca zapewni, że nastąpi wpływ na rozwój przedsiębiorstw poprzez:  
• opracowanie i przygotowanie do wdrożenia przez odbiorców ostatecznych (grantobiorców) nowe/ udoskonalone, 
produkty/usługi – 1 pkt.,  
• opracowanie i przygotowanie do wdrożenia przez odbiorców ostatecznych (grantobiorców) zasadnicze zmiany 
procesu produkcyjnego/usługowego – 1 pkt.,  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

0-2 wg oceny Nie dotyczy 

Współpraca przedsię-
biorstw 

Ocenie podlega czy wnioskodawca (grantodawca) przewidział premiowanie przedsięwzięć badawczych MŚP (typ 
projektu a) i b)) realizowanych w partnerstwie.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz  

Nie – 0 pkt, 
tak – 2 pkt 

Nie dotyczy 



 
 

167 
 

 

treść załączników. 

Komplementarność z 
innymi przedsięwzięciami 

Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/ zrealizowanym ze środków Unii 
Europejskiej lub środków własnych?  
Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie/ dopełnianie się projektów.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników 

Nie – 0 tak - 1 Nie dotyczy 

Wsparcie rozwiązań 
ekoinnowacyjnych 

Ocenie podlega czy wnioskodawca (grantodawca) przewidział w projekcie:  
• działania informacyjne związane z wdrażaniem ekoinnowacji w przedsiębiorstwach – 1 pkt.,  
• premiowanie projektów wdrażających ekoinnowacje (opracowywanie ekologicznych produktów, proekologicznych 
procesów produkcji) – 1 pkt.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 

0-2 wg oceny Nie dotyczy 



 
 

168 
 

 

Województwo lubelskie 

Działanie 1.2 Badania celowe 

Kryteria trafności merytorycznej (max 100 pkt ogółem) 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Potencjał wnioskodawcy Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca: 
– ponosił nakłady na działalność B+R,  
– prowadzi współpracę z jednostką naukową, 
– posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, 
– należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem projektu, co 
będzie gwarantowało pozytywne efekty realizacji projektu. 
Ocenę tego kryterium należy opierać w szczególności na informacjach przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie, Biznes Planie oraz dodatkowych załącznikach. 
Punkty w tym kryterium nie zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca nie udokumentuje 
posiadanego potencjału 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyzna-
niu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 16 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R. 
Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca udokumentuje na dzień złożenia wniosku o dofinanso-
wanie, iż w okresie bieżącym lub okresie obrachunkowych poprzedzającym rok, w którym złożono 
wniosek o dofinansowanie ponosił nakłady wewnętrzne na działalność B+R (sprawozdanie GUS PNT-01 
lub inne dokumenty, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zobligowany do składania ww. sprawoz-
dania). 

4 

Wnioskodawca prowadzi współpracę z jednostką naukową w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (podpisane umowy, porozumienia z jednostkami naukowymi). 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże i udokumentuje faktycz-
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nie prowadzoną współpracę z jednostką naukową (realnie podejmowanej inicjatywy, badania itp.). Opis 
dotychczas prowadzonej współpracy z jednostką naukową powinien znajdować odzwierciedlenie w 
przedłożonym dodatkowym załączniku potwierdzającym faktyczną współpracę wnioskodawcy z jed-
nostką naukową (np. umowa, porozumienie). 
Dokument potwierdzający nawiązanie współpracy w zakresie realizacji przedłożonego projektu nie 
stanowi podstawy do przyznania punktów. 

Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży oraz przynajmniej 
5-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia 
warunku przez 1 członka zespołu badawczego). 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: 
„Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 
3-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia 
warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie 
w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, 
szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży 
(punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”. 

6 

Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 
3-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia 
warunku przez 1 członka zespołu badawczego). 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: 
„Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży oraz przynajmniej 
5-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia 
warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie 
w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, 
szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży 
(punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”. 

4 

Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższychlub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 
2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia 
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warunku przez 1 członka zespołu badawczego).  
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: 
„Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży oraz przynajmniej 
5-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia 
warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie 
w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, 
szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 3-letni potwierdzony staż pracy w danej branży 
(punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”. 

Wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem 
projektu, w tym do stowarzyszeń branżowych zgodnych z przedmiotem projektu. Punkty zostaną 
przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże i udokumentuje faktycznie prowadzoną 
współpracę z podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem projek-
tu(realnie podejmowanej inicjatywy, itp.). 

2 

Wzmocnienie sektora MŚP 
w obszarze B+R 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca należy do sektora 
MŚP. 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyzna-
niu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 3 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca posiada status mikro-, małego lub 
średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów zał. I Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastoso-
waniu art. 107 i 108 Traktatu. 

3 

Zakres korzyści osiągnię-
tych w wyniku realizacji 
projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników. W ramach kryterium ocenie podlega zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji 
projektu, w tym czy projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby wnioskodawcy oraz czy realizacja 
inwestycji przyczyni się do zaspokojenia tych potrzeb. 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyzna-
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niu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 24 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W wyniku realizacji projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego. 
Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca zadeklaruje dokonanie zgłoszenia 
patentowego nie później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu określo-
nego w umowie o dofinansowanie. 
Należy pamiętać, iż kwestia dokonania zgłoszenia patentowego podlega monitorowaniu i kontroli na 
etapie realizacji projektu. Ponadto weryfikacji podlegać będzie kompletność dokonanego zgłoszenia 
patentowego. 

8 

Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych mających na celu doprowadzenie do nowych rozwiązań (innowacji produktowych lub 
procesowych). 
Punkty nie zostaną przyznane, gdy realizacja projektu zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych 
i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych mających na celu doprowadzenie wyłącznie do znacząco 
ulepszonych rozwiązań. 

8 

W projekcie będzie wykorzystywane posiadane przez wnioskodawcę zaplecze naukowo-badawcze, w 
wyniku czego zwiększy się efektywność wykorzystania istniejącego zaplecza naukowo-badawczego do 
prowadzenia i komercjalizacji badań w dziedzinach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. 
Punkty nie zostaną przyznane, gdy posiadane zaplecze naukowo-badawcze stanowią wyłącznie zaplecze 
lokalowe i/lub komputery osobiste służące do prowadzenia prac B+R. 

4 

Projekt obejmuje działania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji, w ramach ostatniego etapu 
eksperymentalnych prac rozwojowych. 

4 

Innowacyjność projektu Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczy innowacji produkto-
wej lub procesowej. 
Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo, 
zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub 
znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu 
lub organizacji.  
Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić: 
innowację produktową, oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyzna-
niu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 24 pkt). 
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towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do 
ich charakterystyk lub przeznaczenia;  
innowację procesową, oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znaczą-
co ulepszonych metod produkcji; 
innowację marketingową, oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej 
znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej 
lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa; 
innowację organizacyjną, polegająca na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji 
jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. 
W kryterium punkty może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje powstanie innowacji produk-
towej lub innowacji procesowej.  
Jednym z efektów realizacji projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub 
nowych rozwiązań marketingowych jednak nie podlegają one punktacji w przedmiotowym kryterium.  

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej o wysokim poziomie „intensywności B+R” zgodnie z 
„Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na 
potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryte-
rium:,,Projekt dotyczy działalności gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim poziomie 
„intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywno-
ści B+R” sporządzonym na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”. 

7 

Projekt dotyczy działalności gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim poziomie „intensywności 
B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności B+R” sporzą-
dzonym na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryterium: 
,,Projekt dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej o wysokim poziomie „intensywności B+R” zgodnie 
z „Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na 
potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”. 

4 

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych 
których rezultatem (produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 
skali rynku regionalnego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu charakteryzującego się nowością lub 
znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu 
do rozwiązań dostępnych na rynku województwa lubelskiego. 

8 



 
 

173 
 

 

Weryfikacja kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie, 
Biznes Planie oraz pozostałych załącznikach. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: 
,,Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych 
których rezultatem (produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 
skali rynku krajowego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu charakteryzującego się nowością lub 
znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu 
do rozwiązań dostępnych na rynku polskim” oraz ,,Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysło-
wych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych których rezultatem (produktem/technologią/usługą) 
będzie innowacja produktowa lub procesowa w skali rynku międzynarodowego, tzn. prace B+R dotyczą 
produktu/procesu charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do 
posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku 
międzynarodowym”. 

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych 
których rezultatem (produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 
skali rynku krajowego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu charakteryzującego się nowością lub 
znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu 
do rozwiązań dostępnych na rynku polskim.  
Weryfikacja kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie, 
Biznes Planie oraz pozostałych załącznikach. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: 
,,Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych 
których rezultatem (produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 
skali rynku regionalnego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu charakteryzującego się nowością lub 
znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu 
do rozwiązań dostępnych na rynku województwa lubelskiego” oraz ,,Projekt zakłada przeprowadzenie 
badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych których rezultatem (produk-
tem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w skali rynku 
międzynarodowego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu charakteryzującego się nowością lub 
znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu 
do rozwiązań dostępnych na rynku międzynarodowym”. 

12 

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych 
których rezultatem (produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 
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skali rynku międzynarodowego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu charakteryzującego się 
nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w 
porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku międzynarodowym.  
Weryfikacja kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie, 
Biznes Planie oraz pozostałych załącznikach. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: 
,,Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych 
których rezultatem (produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 
skali rynku regionalnego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu charakteryzującego się nowością lub 
znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu 
do rozwiązań dostępnych na rynku województwa lubelskiego” oraz ,,Projekt zakłada przeprowadzenie 
badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych których rezultatem (produk-
tem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w skali rynku krajowego, tzn. 
prace B+R dotyczą produktu/procesu charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w 
odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych 
na rynku polskim” 

Komercjalizacja badań Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
Kryterium premiuje wielkość spodziewanych przychodów z komercjalizacji wyników badań osiągniętych 
przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia komercjalizacji (komercjalizacja musi rozpocząć się nie później 
niż w okresie trzech lat od zakończenia realizacji projektu tj. od ostatniej płatności na rzecz beneficjen-
ta) w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania) 
Ocena kryterium będzie polegała na przyzna-
niu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 13 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca zapewnił skuteczną sprzedaż produktu/procesu/technologii objętych projektem po-
przez: 1) analizę popytu opartą o badania rynkowe (własne lub przeprowadzone przez podmioty 
zewnętrzne), wskazujące, że produkt znajdzie odpowiednią liczbę klientów; 2) aktywne działania 
(dotychczasowe i przyszłe), mające na celu zapewnienie popytu na produkt/proces/technologię. 
Punkty nie zostaną przyznane, w przypadku, gdy wnioskodawca nie przedstawi ww. analizy, w zakresu 
przeprowadzonych badań rynkowych oraz działań podjętych i planowanych do podjęcia mających na 
celu zapewnienie popytu na produkt/proces/technologię. 

2 

Wnioskodawca wykazał, że produkt projektu będzie konkurencyjny na rynku, z uwagi, iż jest nowym 8 
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produktem i nie występują inne produkty spełniające podobną funkcję podstawową 
lub 
Wnioskodawca wykazał, że produkt projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych 
produktów oferowanych na rynku. 
Wówczas Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia rzetelnej i wiarygodnej analizy rynku 
docelowego oraz cech produktów spełniających podobną funkcję podstawową. 

 Projekt wykazuje wysoki stosunek przychodów z komercjalizacji wyników prac B+R do wartości kosztów 
kwalifikowanych w projekcie (kwartyle). 
Każdemu projektowi, który został skierowany do oceny merytorycznej zostaje przyporządkowany 
wskaźnik określający stosunek przychodów z komercjalizacji do kosztów kwalifikowanych w projekcie. 
Wartość docelową wskaźnika wylicza się poprzez zastosowanie programu Excel, po rozpoczęciu oceny 
merytorycznej kryteriów technicznych. Łączną wartość przychodów z komercjalizacji osiągniętych przez 
okres dwóch lat od rozpoczęcia komercjalizacji dzieli się poprzez wartość kosztów kwalifikowanych 
ujętych w budżecie projektu. 
Następnie tworzona jest lista ze wskazaniem wartości wskaźników dla wszystkich projektów skierowa-
nych do oceny merytorycznej, z podziałem na kwartyle. Ww. lista jest stała w ramach danego konkursu i 
nie podlega aktualizowaniu.  

0-3 w zależności od kwartyla 

Efektywna współpraca w 
projekcie i promocja 
wyników 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zakres i efektywność 
współpracy wnioskodawcy z partnerami, kadrą naukowo-badawczą, jednostkami naukowymi, centrami 
B+R oraz powiązanie przedmiotowego projektu z innymi projektami realizowanymi przez wnioskodaw-
cę. 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt rozwija kadry naukowo-badawcze w kierunku tworzenia i transferu wiedzy niezbędnej do 
rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu poprzez zaangażowanie pracowników naukowych w 
badania prowadzone w ramach projektu.  
Kryterium uważa się za spełnione, gdy wnioskodawca zadeklaruje zaangażowanie przynajmniej jednej 
dodatkowej osoby w zespole naukowym spoza dotychczasowej kadry przez okres realizacji projektu . 
Należy pamiętać, iż kwestia zaangażowania pracownika podlega monitorowaniu i kontroli na etapie 
realizacji projektu. 

2 

Wnioskodawca promuje przedsiębiorczość i innowacyjność poprzez prezentację projektu oraz jego 
wyników w inicjatywach o zasięgu regionalnym mających na celu promocję przedsiębiorczości i innowa-
cyjności. 

2 
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W przypadku, gdy wnioskodawca uzyskał punkty w kryterium: „Wnioskodawca należy do podmiotów 
zrzeszających przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem projektu, w tym do stowarzyszeń 
branżowych zgodnych z przedmiotem projektu”, aby uzyskać punkty w tym kryterium prezentacja 
projektu w inicjatywach regionalnych musi odbywać się przy udziale członków danego podmiotu 
zrzeszającego przedsiębiorców, do którego przynależy wnioskodawca. 
Należy pamiętać, iż kwestia udziału Wnioskodawcy w inicjatywach o zasięgu regionalnym mających na 
celu promocję przedsiębiorczości i innowacyjności podlega monitorowaniu i kontroli na etapie realizacji 
projektu. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie. 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy w projekcie, poza wnioskodawcą, uczestniczy przynajmniej 
jeden partner. Współpraca przedsiębiorstwa z partnerem musi spełniać warunki określone art. 33 
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowa-
nych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

2 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi projektami realizowanymi przez 
wnioskodawcę (dotyczy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, jak również ze 
środków własnych wnioskodawcy). 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku jednoznacznego i precyzyjnego wykazania przez 
wnioskodawcę spójności celów planowanego do realizacji projektu z celami pozostałych realizowanych 
przez wnioskodawcę projektów. 
Ponadto w przypadku projektów powiązanych z projektem opisanym w przedmiotowym wniosku o 
dofinansowanie, realizowanych ze środków własnych, aby uzyskać punkty należy na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie udokumentować fakt realizowania ww. projektów powiązanych. 
Udokumentowanie oznacza przedłożenie przez wnioskodawcę stosownych dokumentów, jednoznacz-
nie wskazujących iż realizacja projektu opisanego w przedmiotowym wniosku o dofinansowanie jest 
bezpośrednio (tematycznie) powiązana z innymi projektami realizowanymi ze środków własnych 
wnioskodawcy. 

2 

Wnioskodawca wykorzystuje elementy infrastruktury jednostek naukowych lub innych centrów B+R, 
aby zrealizować pełny zakres badań / usług.  
Punkty zostaną przyznane, w przypadku gdy z opisu projektu jednoznacznie będzie wynikało, że aby 
zrealizować w pełni projekt niezbędne jest wykorzystanie aparatury, sprzętu lub innych elementów 
infrastruktury naukowej będącej własnością jednostek naukowych lub centrów B+R tj. w kosztach 
kwalifikowanych projektu ujęto w kategorii kosztów związanych z aparaturą naukowo-badawczą 
odpłatne korzystanie z aparatury, sprzętu lub innych elementów infrastruktury naukowej będącej 

2 
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własnością jednostek naukowych lub centrów B+R.  
Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt polega wyłącznie na zakupie od jednostki 
naukowej badań/ekspertyz, do przeprowadzenia których jednostka naukowa wykorzystywała infra-
strukturę będącą jej własnością 

Oddziaływanie na ochronę 
środowiska 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na środowisko naturalne 
zarówno na etapie wdrażania projektu, jak i po jego zakończeniu. 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przyzna-
niu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 3 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt obejmuje działania dotyczące wprowadzenia i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 1 

Projekt zawiera energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające oddziaływanie 
projektu na środowisko przyrodnicze (np. zmniejszające ilość wykorzystywanych zasobów). 

1 

Projekt wdraża mechanizmy służące zmniejszeniu ilości lub uciążliwości odpadów. 1 

Rozwój TIK Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zastosowanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w ramach projektu. 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). Ocena kryterium będzie 
polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 
2 pkt.) 
 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Jednym z celów projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych lub komunikacyj-
nych. 
Projekt polegający na wykorzystaniu sprzętu informatycznego i/lub oprogramowania, jeżeli nie ma on 
zasadniczego znaczenia dla realizacji projektu, nie jest podstawą do przyznania punktów w ramach tego 
kryterium. 

2 

Wkład własny Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinan- Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
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sowanie projektu. 
Ocena tego kryterium polega na obliczeniu właściwej wartości punktowej, która przysługuje wniosko-
dawcy za obniżenie wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania ze środków UE poniżej 
progu maksymalnego. 

rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). Ocena kryterium będzie 
polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 
5 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Procentowy poziom obniżenia dofinansowania: 
za każde 4 % obniżonego poziomu dofinansowania można uzyskać 1 pkt. –maksymalnie 5 pkt. 

5 

 

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 

Kryteria trafności merytorycznej (mx 100 pkt ogółem) 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Potencjał wnioskodawcy Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca: 
– posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, 
– posiada certyfikat jakości, 
– należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem projektu, 
– projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy z jednostką naukową, 
co będzie gwarantowało pozytywne efekty realizacji projektu. 
Ocenę tego kryterium należy opierać w szczególności na informacjach przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie, Biznes Planie oraz dodatkowych załącznikach. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przy-
znaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 30 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy z jednostką naukową. 
Jednostka naukowa oznacza organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której 
mowa w art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia 651/2014. 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę 
podjęcia współpracy przez wnioskodawcę z jednostką naukową w zakresie jego realizacji, a wniosko-

6 
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dawca deklaruje podjęcie takiej współpracy. Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy istnieć będzie 
faktyczna i należycie uzasadniona potrzeba podjęcia współpracy przez wnioskodawcę z jednostką 
naukową w kontekście zakresu przedmiotowego projektu oraz zadeklarowanie przez wnioskodawcę, iż 
podejmie taką współpracę. Współpraca z jednostką naukową podlega monitorowaniu oraz kontroli na 
etapie realizacji oraz trwałości projektu. 

Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży oraz przynajmniej 
5-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia 
warunku przez 1 członka zespołu badawczego).Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, udokumentuje ww. wykształcenie oraz 
doświadczenie. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: 
„Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 
3-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia 
warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie 
w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, 
szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży 
(punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)” 

12 

Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży oraz przynajmniej 
3-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia 
warunku przez 1 członka zespołu badawczego). 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie, udokumentuje ww. wykształcenie oraz doświadczenie. Przyznanie punktów w tym 
podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: „Zespół badawczy wnioskodaw-
cy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, 
certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży oraz przynajmniej 5-letni potwierdzony staż pracy 
w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu 
badawczego)”oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumen-
towane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży 
i/lub przynajmniej 2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w 
przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”. 

9 
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Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 
2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia 
warunku przez 1 członka zespołu badawczego).Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, udokumentuje ww. wykształcenie oraz 
doświadczenie. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryte-
riach:„Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane 
dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży oraz 
przynajmniej 5-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypad-
ku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma 
wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfi-
katami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 3-letni potwierdzony staż pracy w 
danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu 
badawczego)”. 

6 

Wnioskodawca posiada i udokumentuje certyfikat jakości gwarantujący pozytywne efekty realizacji 
projektu zgodny z normą ISO/ IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych 
i wzorcujących”. 
Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku udokumentuje posiadanie 
aktualnego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie certyfikatu jakości. 

6 

Wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem 
projektu, w tym do stowarzyszeń branżowych zgodnych z przedmiotem projektu. Punkty zostaną 
przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże i na dzień złożenia wniosku udokumentu-
je faktycznie prowadzoną współpracę z podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorców z branży zgodnej z 
przedmiotem projektu(realnie podejmowanej inicjatywy, itp.). 

6 

Wzmocnienie sektora MŚP 
w obszarze B+R 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca należy do sektora 
MŚP. 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przy-
znaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 3 pkt.). 
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Metody pomiaru Możliwe punkty 

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca posiada status mikro-, małego lub 
średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów zał. I Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastoso-
waniu art. 107 i 108 Traktatu. 

3 

Zakres korzyści osiągnię-
tych w wyniku realizacji 
projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników. W ramach kryterium ocenie podlega zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji 
projektu, w tym wiązany z rozszerzeniem działalności o nowe obszary badań, z wartością uzyskanych 
przychodów z działalności badawczo-rozwojowej oraz z poszerzeniem kadry pracowniczej o nowych 
pracowników naukowo-badawczych. 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przy-
znaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 28 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt będzie dotyczył nowych dla wnioskodawcy obszarów badań. Punkty uzyska wnioskodawca, 
który w ramach projektu zaplanował pierwsze uruchomienie działalności badawczo-rozwojowej. 
W przypadku wnioskodawców, których dotychczasowa działalność obejmowała prace badawczo-
rozwojowe, punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy projekt będzie dotyczył nowych dla 
wnioskodawcy dziedzin nauki i techniki (zgodnie z klasyfikacją OECD). 

12 

Stosunek przychodów z usług badawczo-rozwojowych świadczonych dla podmiotów zewnętrznych do 
nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych bezpośrednio przeznaczonych do prowadzenia prac B+R.  
Kryterium weryfikuje stosunek wielkości przychodów z usług badawczo-rozwojowych świadczonych dla 
podmiotów zewnętrznych w okresie 12 miesięcy od zakończenia finansowego realizacji projektu (na 
podstawie wartości zadeklarowanej w części opisowej Biznes Planu) do nakładów inwestycyjnych na 
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio przeznaczonych do 
prowadzenia prac B+R, ujętych w kosztach kwalifikowalnych projektu. 
Każdemu projektowi, który został oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej zostanie przyporząd-
kowana wartość określająca powyżej opisany stosunek przychodów z usług badawczo-rozwojowych do 
nakładów inwestycyjnych, a następnie projekty zostaną uszeregowane od największej do najmniejszej 
wartości i podzielone na 4 równe podzbiory (w przypadku niepodzielnej liczby wniosków, powiększa się 
kolejne podzbiory zaczynając od podzbioru 1).  
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z podzbioru zawierającego najwyższe wartości:  

0-12 
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12 pkt – projekty zakwalifikowane do 1 podzbioru 
10 pkt – projekty zakwalifikowane do 2 podzbioru 
8 pkt – projekty zakwalifikowane do 3 podzbioru 
6 pkt – projekty zakwalifikowane do 4 podzbioru. 

Wnioskodawca jako rezultat projektu zadeklarował przyrost zatrudnienia o co najmniej jeden pełny etat 
w zespole naukowym. Zatrudnienie musi dotyczyć pracowników naukowo-badawczych, stanowiących 
jedną z grup personelu B+R, zdefiniowanych jako specjaliści zajmujący się pracą koncepcyjną i tworze-
niem nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów, metod i systemów, a także kierowaniem 
(zarządzaniem) projektami badawczymi, spoza dotychczasowej kadry wnioskodawcy. Pracownicy 
wspierający działania badawcze i rozwojowe (tj. stanowiska nie bezpośrednio zaangażowane w działal-
ność B+R) nie są brani pod uwagę w ramach oceny kryterium. 
W celu określenia wielkości zatrudnienia należy zliczyć liczbę nowych stanowisk pracy brutto (które nie 
istniały przed projektem) pracowników naukowo-badawczych, wykazywanych jako ekwiwalent pełnego 
czasu pracy (EPC), zgodnie z metodologią GUS. Kryterium uważa się za spełnione, gdy wnioskodawca 
zadeklaruje utworzenie co najmniej jednego pełnego etatu w okresie od momentu rozpoczęcia realizacji 
projektu do 12 miesięcy od zakończenia finansowego realizacji projektu określonego w umowie o 
dofinansowanie oraz wykaże jego wartość we wskaźniku rezultatu bezpośredniego projektu: „Liczba 
nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24)” Należy pamiętać, iż powyższa kwestia podlega 
monitorowaniu oraz kontroli na etapie realizacji projektu oraz trwałości projektu. 

4 

Wpływ projektu na pod-
niesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
Ocena kryterium opiera się na analizie zapisów we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do 
wniosku i dotyczy m.in.: 
- czy przedsiębiorstwo konkuruje lub w wyniku realizacji projektu zacznie konkurować w skali co naj-
mniej regionalnej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej świadczonej dla zewnętrznych 
podmiotów?  
- na ile potencjał wnioskodawcy i działania przez niego zaplanowane gwarantują, że na wskazanym 
rynku (regionalnym, krajowym bądź międzynarodowym) faktycznie znajdą się podmioty zainteresowane 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przy-
znaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 15 pkt). 
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ofertą wnioskodawcy (odbiorcy) tj. działalnością badawczo-rozwojową świadczoną dla zewnętrznych 
podmiotów? tzn. czy przedsiębiorstwo posiada zdolność do konkurowania na zakładanym poziomie 
(regionalnym/krajowym/międzynarodowym)?, 
- czy realizacja projektu we wskazanym zakresie i terminie przełoży się na poprawę pozycji wnioskodaw-
cy wobec konkurencji (w działalności, której projekt dotyczy tj. prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych dla zewnętrznych podmiotów)?. 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku regionalnym w zakresie 
działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: 
„Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku krajowym w zakresie 
działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów.” oraz „Wpływ projektu 
na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku międzynarodowym w zakresie działalności 
polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów”. 

5 

Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku krajowym w zakresie 
działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: 
„Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku regionalnym w zakresie 
działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów.” oraz „Wpływ projektu 
na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku międzynarodowym w zakresie działalności 
polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów”. 

10 

Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku międzynarodowym w 
zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryteriach: 
„Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku regionalnym w zakresie 
działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych  
podmiotów.” oraz „Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku krajo-
wym w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów.” 

15 

Komercjalizacja badań Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
Premiowane będą projekty, w których wnioskodawca przedstawi pełną, rzetelną i wiarygodną analizę 
mającą na celu zapewnienie popytu na usługi badawczo-rozwojowe. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 



 
 

184 
 

 

dofinansowania) 
Ocena kryterium będzie polegała na przy-
znaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 7 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca zapewnił skuteczną sprzedaż usług badawczo-rozwojowych oferowanych w wyniku 
realizacji projektu poprzez analizę popytu opartą o badania rynkowe (własne lub przeprowadzone przez 
podmioty zewnętrzne) oraz w oparciu o analizę konkurencyjności wskazującą, że produkt znajdzie 
odpowiednią liczbę klientów.  
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie przedstawi w dokumentacji aplikacyjnej rzetelną analizę popytu i konkurencyjności oraz 
na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie udokumentuje przeprowadzone badania rynkowe, przed-
kładając odpowiednie dokumenty. 

7 

Efektywna współpraca w 
projekcie 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zakres i efektywność 
współpracy wnioskodawcy z partnerami, kadrą naukowo-badawczą, jednostkami naukowymi, centrami 
B+R oraz powiązanie przedmiotowego projektu z innymi projektami realizowanymi przez wnioskodaw-
cę. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przy-
znaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 3 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt jest realizowany w partnerstwie/porozumieniu. 
Punkty zostaną przyznane, w przypadku, gdy projekt jest realizowany w partnerstwie lub porozumieniu. 
Za każdego partnera można uzyskać po 1 pkt., przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 3 pkt. 

3 

Oddziaływanie na ochronę 
środowiska 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
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Kryterium ocenia wpływ projektu na środowisko naturalne zarówno na etapie wdrażania projektu, jak i 
po jego zakończeniu. 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przy-
znaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 4 pkt.) 
 
 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt obejmuje działania w obszarze ochrony środowiska (odnawialne źródła energii, zarządzanie 
energią, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, gospodarka odpadami), w tym projekt 
zawiera energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające oddziaływanie projek-
tu na środowisko przyrodnicze (np. zmniejszające ilość wykorzystywanych zasobów). 

4 

Rozwój TIK Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zastosowanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w ramach projektu. 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). Ocena kryterium będzie 
polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 
5 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W ramach realizacji projektu będą wykorzystywane nowoczesne technologie informacyjne lub komuni-
kacyjne. Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy podczas realizacji projektu zostaną wykorzystane 
nowoczesne technologie informacyjne lub komunikacyjne. Sam zakup sprzętu komputerowego lub 
sprzętu komputerowego z podstawowym oprogramowaniem niezbędnym do funkcjonowania ww. 
sprzętu oraz utworzenia strony internetowej wnioskodawcy w celu rozpowszechniania informacji na 
temat wprowadzanych/świadczonych produktów/usług nie stanowi podstawy do przyznania punktów 

5 

Wkład własny Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinan-
sowanie projektu. 
Ocena tego kryterium polega na obliczeniu właściwej wartości punktowej, która przysługuje wniosko-
dawcy za obniżenie wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania ze środków UE w stosunku 
do maksymalnego dopuszczalnego dla wnioskodawcy poziomu wsparcia. 

Kryterium fakultatywne –spełnienie kryte-
rium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). Ocena kryterium będzie 
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polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 
5 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Poziom wnioskowanego dofinansowania został obniżony poniżej maksymalnego dopuszczalnego 
poziomu. Za każde 4 % (punkty procentowe) obniżonego poziomu dofinansowania poniżej maksymal-
nego dopuszczalnego dla wnioskodawcy poziomu procentowego wsparcia przyznany zostanie 1 pkt. – 
maksymalnie 5 pkt. 

5 
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Województwo lubuskie 

Działanie 1.1 Badania i innowacje Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw 

Kryteria specyficzne dopuszczające 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Regionalne inteligentne 
specjalizacje 

Ocenie podlega powiązanie realizacji projektu z inteligentnymi specjalizacjami określonymi dla regionu 
na podstawie "Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego", dołączonego do dokumentacji 
konkursowej. 
Weryfikacji podlegają następujące kwestie: 
– czy zakres projektu oraz jego rezultaty dotyczą jednego z obszarów wyłonionych jako inteligentne 
specjalizacje regionu? 
– czy zakres projektu oraz jego rezultaty przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z celów 
operacyjnych PRI?  
RIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system 
monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. 
W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu dołączona do dokumen-
tacji konkursowej. 

0 / 3 pkt 
0 pkt – zakres projektu nie dotyczy inteli-
gentnych specjalizacji regionu, 
3 pkt – zakres projektu dotyczy inteligent-
nych specjalizacji regionu oraz przyczynia się 
do realizacji co najmniej jednego z celów 
operacyjnych PRI. 
0 pkt powoduje odrzucenie wniosku. 
Kryterium uznaje się za spełnione po uzyska-
niu 3 pkt. 

Projekt dotyczy badań 
przemysłowych i ekspery-
mentalnych prac 
rozwojowych albo ekspe-
rymentalnych prac 
rozwojowych 

Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu badawczego, obejmującego badania przemysłowe i 
eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe w myśl art. 2 pkt 85 i 
pkt 86 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
Ocenie podlega zakres opisu wskazanych w projekcie prac wraz z przypisaniem określonych zadań do 
właściwej ich fazy (badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo tylko do ekspe-
rymentalnych prac rozwojowych). 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 
wniosku 

Poziom gotowości techno-
logii 

Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie dziewiąty poziom gotowości 
technologii. Kryterium uznaje się za spełnione jeśli w projekcie zostanie osiągnięty dziewiąty poziom 
gotowości technologicznej, za który uznaje się: sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych 
odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i 
może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 
wniosku 
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opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych. 

Plan prac B+R Ocenie podlega, czy projekt zawiera plan prac przedstawiający analizę rynkową(w tym analizę popytu), 
finansową planowanego projektu badawczo-rozwojowego. 
Ocenie podlegają następujące aspekty: 
– czy zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia rezultatu i celów projektu?  
– czy zidentyfikowano i precyzyjnie opisano ewentualne ryzyka związane z pracami B+R? 
– czy planowane prace B+R zostały podzielone na jasno sprecyzowane, układające się w logiczną całość, 
etapy? 
– czy precyzyjnie określono efekt końcowy/kamień milowy każdego z etapów oraz wpływ braku jego 
osiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu? 
– czy przedstawiono plan ochrony praw własności intelektualnej? 
Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 
wniosku 

Efekt dyfuzji działalności 
B+R do gospodarki** 
Kryterium ma zastosowa-
nie tylko do projektów, 
których Wnioskodawca nie 
spełnia definicji MŚP 

Ocenie podlega, czy projekt wnioskodawcy niespełniającego definicji MŚP zapewnia efekt dyfuzji 
konkretnych wyników działalności B+R do lubuskiej gospodarki. W ramach opisu efektu dyfuzji koniecz-
ne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/ 
usług/ technologii, pozwolą w przyszłości (maksymalnie do zakończenia okresu trwałości projektu) na 
podjęcie współpracy z MŚP (np. przez zawarcie umowy o partnerstwie) lub z MŚP i instytucjami badaw-
czymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi. 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 
wniosku 

 

Kryteria specyficzne punktowe 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Wzrost liczby etatów 
badawczych 

Ocenie podlega czy realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby etatów badawczych (u wniosko-
dawcy lub jego partnera), wyrażonych w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy). 
Ocena kryterium odbywa się na podstawie wskaźników projektu. 

0 -3 pkt 
W toku i po realizacji projektu liczba zatrud-
nionych pracowników badawczych 
0 pkt - pozostanie na niezmienionym pozio-
mie, 
1 pkt- zwiększy się o minimum 0,5 etatu, 
2 pkt- zwiększy się o 1 etat,  
3 pkt– zwiększy się o 2 lub więcej etatów. 

Efektywność kosztowa 
projektu 

Ocenie podlega sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji projektu.  
W ramach kryterium ocenie podlegają następujące aspekty: 

2 / 4 / 6 / 8 / 10 pkt 
Każde podkryterium należy punktować 
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– czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są współmierne do planowanych 
nakładów? 
– czy przedstawione wydatki są niezbędne a ich wartości są uzasadnione i adekwatne do zakresu 
projektu (czy koszty nie zostały przeszacowane/ niedoszacowane)? 
– czy wartości wskaźników ekonomicznej i/lub finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają racjo-
nalność jej realizacji? 
– czy założenia przedstawione w projekcie są realne? 
– czy poprawnie sporządzono analizy, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności w 
projekcie w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz zachowania 
płynności finansowej fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu? 

osobno. 
Korzyści zaplanowane do osiągnięcia w 
wyniku realizacji projektu są współmierne do 
planowanych nakładów. 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Wszystkie wydatki są niezbędne a ich warto-
ści są uzasadnione i adekwatne do zakresu 
projektu. 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Wartości wskaźników potwierdzają racjonal-
ność realizacji inwestycji. 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Założenia są realne  
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Poprawne analizy. 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt 

Zapotrzebowanie rynku na 
rezultaty projektu 

Ocenie podlega uzasadnienie zapotrzebowania na wyniki prac B+R, które świadczy o opłacalności 
projektu. 
W ramach kryterium ocenie podlegają następujące aspekty: 
– czy poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci oraz ich wymagania/ preferencje, 
rozmiar, kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku)? 
– czy dane/przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodabniają sukces eko-
nomiczny wdrożenia wyników projektu? 
– czy poprawnie zidentyfikowano potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców oraz wykazano, że 
produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów? 
– czy wykazano, że produkt/usługa będzie konkurencyjny/a względem innych podobnych produk-
tów/usług oferowanych na rynku oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu 
lub wejście na nowe rynki? W przypadku badań w obrębie procesów ocenić należy w jaki sposób i w 
jakim stopniu wyniki prac B+R wpłyną na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjal-
nych ich użytkowników 

0 / 2 / 4 / 6 / 8 pkt 
Każde podkryterium należy punktować 
osobno. 
Poprawnie zdefiniowano rynek docelowy 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt . 
Założenia są realistyczne i uzasadnione  
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Poprawnie zidentyfikowano zapotrzebowanie 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Produkt będzie konkurencyjny lub proces 
wpłynie na cykl produkcyjny 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 

Realizacja projektu w 
partnerstwie 

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany w formule partnerstwa i z jakiego rodzaju pomiotem 
stworzone jest partnerstwo. Partnerstwa mogą być tworzone przez podmioty wnoszące do projektu 
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w porozumieniu lub 

0 –3 pkt  
Każde podkryterium należy punktować 
osobno. 
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umowie o partnerstwie (zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityk spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1146). Ocena na podstawie zapisów porozumienia/umowy dołączonej do dokumentacji 
aplikacyjne 

0 pkt– projekt nie jest realizowany w partner-
stwie, w tym opisana współpraca nie ma 
faktycznego charakteru partnerstwa 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z 
podmiotem/podmiotami niespełniającymi 
definicji MŚP 
Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z 
MŚP 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt 

Ekoinnowacje  W ramach kryterium ocenie podlega, w jakim stopniu stworzenie nowoczesnych rozwiązań prowadzić 
będzie do znacznego ograniczenia negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej/usługowej na 
środowisko. Jako znaczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko rozumie się zmianę 
w wysokości nie mniejszej niż 10% w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu. 
Obszary ekoinnowacji to: 
– zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność energii lub surowców, w tym oszczędność 
wody,  
– zastosowanie technologii mało- i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków,  
– zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do 
atmosfery, 
– zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu. 

0 –2 pkt 
0 pkt – projekt nie wywołuje znacznego 
ograniczenia w żadnym obszarze ekoinnowa-
cji, 
1 pkt – projekt wywołuje znaczne ogranicze-
nie w 1 obszarze ekoinnowacji, 
2 pkt – projekt wywołuje znaczne ogranicze-
nie w 2 lub więcej obszarach ekoinnowacji. 

Efekty realizacji prac 
badawczo-rozwojowych 

W ramach kryterium ocenie będą poddane mierzalne efekty realizacji projektu zgodnie z poniższymi 
warunkami: 
– wynikiem realizacji projektu będzie opracowanie prototypu nowego/ulepszonego produktu, nowej/ 
ulepszonej usługi, technologii, 
– wynikiem realizacji projektu będzie zgłoszenie patentowe, zgłoszenie wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego (należy odzwierciedlić we wskaźnikach projektu), 
– w wyniku projektu zwiększone zostaną nakłady przedsiębiorstwa na badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe (należy przedstawić udział nakładów na działalność B+R w całkowi-
tych nakładach inwestycyjnych – ocena zostanie przeprowadzona na podstawie informacji 
zamieszczonych w Biznes Planie. Do wyliczenia zarówno całkowitych wydatków inwestycyjnych, jak i 
wydatków B+R przyjęty zostanie okres referencyjny odpowiadający okresowi trwałości inwestycji (dla 
MŚP – 3 lata, dla podmiotów innych niż MŚP - 5 lat)). 

0 –6 pkt  
Każde podkryterium należy punktować 
osobno. 
0 pkt - nie powstanie nowy/ulepszony 
produkt, usługa, technologia. 
1 pkt – powstanie nowy/ulepszony/ produkt, 
usługa, technologia na poziomie Wniosko-
dawcy. 
2 pkt - powstanie nowy/ulepszony/ produkt, 
usługa, technologia na poziomie regionu. 
3 pkt - powstanie nowy/ulepszony/ produkt, 
usługa, technologia na poziomie ponadregio-
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nalnym. 
Wynikiem realizacji projektu będzie zgłosze-
nie patentowe, zgłoszenie wzoru 
użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku 
towarowego 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Wynikiem realizacji projektu będzie zwięk-
szenie nakładów przedsiębiorstwa na badania 
naukowe i/lub eksperymentalne prace 
rozwojowe  
Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt. 

Wprowadzenie wyników 
projektu na rynek 

W ramach kryterium ocenie będzie poddane wprowadzenie wyników projektu na rynek polegające na: 
– wdrożeniu wyników (u wnioskodawcy i/lub partnera) lub  
– sprzedaży wyników prac badawczych innym przedsiębiorcom (z zastrzeżeniem, że za komercjalizację 
wyników prac badawczych nie uznaje się zbycia wyników tych badań w celu ich dalszej odsprzedaży) 
lub  
– udzielenie licencji na wynik prac B+R. 
Ocenie będzie poddana realność wykorzystania wyników prac B+R w praktyce, opis potencjalnych 
odbiorców wyników, sposoby upowszechnienia wyników i ich transferu do gospodarki wraz z zasadami 
dostępu do nich. Czy właściwie przedstawiono koncepcję i określono plany komercjalizacji? Ile czasu 
potrzeba na wprowadzenie wyników projektu na rynek od momentu zakończenia prac B+R? 

0 –7 pkt  
Każde podkryterium należy punktować 
osobno. 
Wnioskodawca lub Partner planuje wprowa-
dzenie wyników projektu na rynek poprzez:  
1 pkt – sprzedaż wyników, 
2 pkt – wdrożenie wyników lub udzielenie 
licencji na wynik prac B+R. 
Punkty przyznawane są wzależności od 
stopnia spełniania kryterium 0 -3 pkt Real-
ność założeń dotyczących wykorzystania 
wyników prac B+R  
Czas potrzebny na wprowadzenie wyników 
projektu na rynek od momentu zakończenia 
prac B+R  
0 pkt – powyżej 3 lat, 
1 pkt – od 2 lat do 3 lat, 
2 pkt – poniżej 2 lat 

Wielkość przedsiębiorstwa Wsparcie w CT 1 jest skoncentrowane na MŚP dlatego w ramach kryterium ocenie poddane będzie 
posiadanie przez Wnioskodawcę statusu MŚP (zgodnie z definicją MŚP zawartą w załączniku I do 
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). 

0 / 2 pkt 
0 pkt – Wnioskodawca nie posiada statusu 
MŚP 
2 pkt – Wnioskodawca posiada status MSP 



 
 

192 
 

 

 

  



 
 

193 
 

 

Działanie 1.1 Badania i innowacje Typ II - Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R 

Kryteria specyficzne dopuszczające 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Inwestycja początkowa Zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 pomoc może być przyznana MSP na dowolną formę 
inwestycji początkowej, tj. jedną z następujących form: 
– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem 
nowego zakładu, 
– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem 
zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją 
produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, 
– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą 
zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 
Ocenie podlega, czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form inwestycji początkowej, zgodną z 
przedmiotem projektu oraz czy: 
– w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne 
przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu 
poprzedzających trzech lat obrotowych; 
–w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne 
przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowa-
ną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium powoduje odrzuce-
nie wniosku 

Regionalne inteligentne 
specjalizacje 

Ocenie podlega powiązanie realizacji projektu z inteligentnymi specjalizacjami określonymi dla regionu 
na podstawie "Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego", dołączonego do dokumentacji 
konkursowej. 
Weryfikacji podlegają następujące kwestie: 
– czy zakres projektu oraz jego rezultaty (w tym planowane prace B+R) dotyczą jednego z obszarów 
wyłonionych jako inteligentne specjalizacje regionu? 
– czy zakres projektu oraz jego rezultaty przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z celów 
operacyjnych PRI?  
RIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system 
monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. 

0 / 4 pkt 
0 pkt – zakres projektu nie dotyczy inteli-
gentnych specjalizacji regionu, 
4 pkt – zakres projektu dotyczy inteligent-
nych specjalizacji regionu oraz przyczynia się 
do realizacji co najmniej jednego z celów 
operacyjnych PRI. 
0 pkt powoduje odrzucenie wniosku. 
Kryterium uznaje się za spełnione po uzyska-
niu 3 pkt. 
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W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu dołączona do dokumen-
tacji konkursowej. 

Plan prac B+R Ocenie podlega, czy projekt zawiera plan prac przedstawiający analizę rynkową(w tym analizę popytu), 
finansową planowanego projektu badawczo-rozwojowego. 
Ocenie podlegają następujące aspekty: 
– czy Wnioskodawca uwiarygodnił, że zakupiona infrastruktura B+R będzie służyła do celów B+R a nie 
do celów produkcyjnych? 
– czy Wnioskodawca wskazał konkretne kierunki prac B+R wraz z opisem wykorzystania infrastruktury 
sfinansowanej w ramach projektu? 
– czy Wnioskodawca przygotował kompleksowy plan prac B+R, których realizacji będzie służyła infra-
struktura powstała w projekcie wraz z ich wykorzystaniem przez przedsiębiorcę? 
– czy Wnioskodawca przedstawił plan ochrony praw własności intelektualnej? 

0 – 7 pkt 
0 pkt – zakupiona infrastruktura nie będzie 
służyła do celów B+R. 
1 – 7 pkt – Zakupiona infrastruktura będzie 
służyła do celów B+R. Wnioskodawca przed-
stawił kierunki prac B+R, wraz z opisem 
wykorzystania infrastruktury oraz przygoto-
wał kompleksowy plan prac B+R oraz plan 
ochrony praw własności intelektualnej 
Punkty przyznawane są w zależności od 
stopnia spełniania kryterium 0 pkt oznacza 
odrzucenie wniosku.  
Kryterium uznaje się za spełnione po uzyska-
niu minimum 1 pkt 

Zapotrzebowanie rynku na 
realizację projektu 

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. 
W ramach kryterium oceniane są następujące aspekty: 
– czy poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci oraz ich wymagania/ preferencje, 
rozmiar, kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku)? 
– czy dane/przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodabniają sukces ekono-
miczny projektu? 
– czy poprawnie zidentyfikowano potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców oraz wykazano, że 
produkt/usługa/ technologia zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów? 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 
wniosku 

Efekt dyfuzji działalności 
B+R do gospodarki** 
Kryterium ma zastosowa-
nie tylko do projektów, 
których Wnioskodawca nie 
spełnia definicji MŚP 

Ocenie podlega, czy projekt wnioskodawcy niespełniającego definicji MŚP zapewnia efekt dyfuzji 
konkretnych wyników działalności B+R do lubuskiej gospodarki. W ramach opisu efektu dyfuzji koniecz-
ne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/ 
usług/ technologii, pozwolą w przyszłości (maksymalnie do zakończenia okresu trwałości projektu) na 
podjęcie współpracy z MŚP (np. przez zawarcie umowy o partnerstwie) lub z MŚP i instytucjami badaw-
czymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi. 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 
wniosku 
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Kryteria specyficzne punktowe 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Wzrost liczby etatów 
badawczych 

Ocenie podlega czy realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby etatów badawczych (u wniosko-
dawcy lub jego partnera), wyrażonych w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy). 
Ocena kryterium odbywa się na podstawie wskaźników projektu. 

0 -3 pkt 
W toku i po realizacji projektu liczba zatrud-
nionych pracowników badawczych 
0 pkt - pozostanie na niezmienionym pozio-
mie, 
2 pkt- zwiększy się o minimum 0,5 etatu, 
3 pkt– zwiększy się o 1 lub więcej etatów. 

Efektywność kosztowa 
projektu 

Ocenie podlega sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji projektu.  
W ramach kryterium ocenie podlegają następujące aspekty: 
– czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są współmierne do planowanych 
nakładów? 
– czy przedstawione wydatki są niezbędne a ich wartości są uzasadnione i adekwatne do zakresu 
projektu (czy koszty nie zostały przeszacowane/ niedoszacowane)? 
– czy wartości wskaźników ekonomicznej i/lub finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają racjo-
nalność jej realizacji? 
– czy założenia przedstawione w projekcie są realne? 
– czy poprawnie sporządzono analizy, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności w 
projekcie w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz zachowania 
płynności finansowej fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu? 

2 / 4 / 6 / 8 / 10 pkt 
Każde podkryterium należy punktować 
osobno. 
Korzyści zaplanowane do osiągnięcia w 
wyniku realizacji projektu są współmierne do 
planowanych nakładów. 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Wszystkie wydatki są niezbędne a ich warto-
ści są uzasadnione i adekwatne do zakresu 
projektu. 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Wartości wskaźników potwierdzają racjonal-
ność realizacji inwestycji. 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Założenia są realne  
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
Poprawne analizy. 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt 

Efekty projektu Ocenie w ramach kryterium podlegają następujące aspekty: 
– czy wsparta infrastruktura B+R przyczyni się do wprowadzenia innowacji na rynek? (należy odzwier-
ciedlić we wskaźnikach projektu) 
– czy wsparta infrastruktura B+R przyczyni się do dokonania zgłoszeń patentowych? (należy odzwier-
ciedlić we wskaźnikach projektu) 

0-12 pkt 
Każde podkryterium należy punktować 
osobno. 
0 pkt – nie zostanie wprowadzona żadna 
innowacja, 



 
 

196 
 

 

– czy w wyniku realizacji projektu zwiększone zostaną nakłady przedsiębiorstwa na B+R? 
– czy w wyniku realizacji projektu w przedsiębiorstwie powstanie lub rozwinie się dział /zespół B+R? 

2 pkt - zostanie wprowadzona innowacja na 
poziomie przedsiębiorstwa,  
4 pkt – zostanie wprowadzona innowacja co 
najmniej na poziomie województwa. 
Zgłoszenia patentowe 
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 
W wyniku projektu zostaną zwiększone 
nakłady przedsiębiorstwa na B+R 
Tak – 3 pkt, Nie – 0 pkt. 
W wyniku projektu powstanie lub rozwinie 
się dział/zespół B+R  
Tak – 3 pkt, Nie – 0 pk 

Doświadczenie w prowa-
dzeniu prac B+R 

Ocenie podlega doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu prac B+R. Czy wnioskodawca prowa-
dzi/prowadził prace B+R poparte wynikami (np. uzyskaniem prawa własności przemysłowej, 
komercjalizacją wyników prac B+R, wdrożeniem)? 

0 – 2 pkt 
Wnioskodawca prowadzi/prowadził prace 
B+R poparte wynikami  
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. 

Współpraca z jednostkami 
naukowymi i innymi 
podmiotami aktywnymi w  
obszarze innowacji 

Ocenie podlega zakres współpracy z jednostkami naukowymi i innymi podmiotami aktywnymi w 
obszarze innowacji. 
W ramach kryterium ocenie podlegają następujące aspekty: 
– czy wnioskodawca posiada porozumienie o współpracy, w zakresie zaplanowanych prac B+R realizo-
wanych za pomocą zakupionej infrastruktury B+R, z jednostkami naukowymi, konsorcjami, sieciami 
naukowymi, jednostkami B+R, podmiotami działającymi na rzecz nauki, proinnowacyjnymi instytucjami 
otoczenia biznesu? 
– czy wnioskodawca planuje współpracę w zakresie zaplanowanych prac B+R realizowanych za pomocą 
zakupionej infrastruktury B+R lub w zakresie transferu wiedzy i innowacyjności z jednostkami nauko-
wymi, badawczo-rozwojowymi, podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności? 

0 -4 pkt 
0 pkt - Wnioskodawca nie współpracuje i nie 
planuje współpracy z podmiotami aktywnymi 
w obszarze innowacji,  
3 pkt – Wnioskodawca posiada porozumie-
nie/a o współpracy z krajowymi podmiotami 
aktywnymi w obszarze innowacji 
4 pkt - Wnioskodawca posiada porozumie-
nie/a o współpracy z krajowymi i/lub 
zagranicznymi podmiotami aktywnymi w 
obszarze innowacji 
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Województwo łódzkie 

Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje 

Poddziałanie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 

Kryteria merytoryczne 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Wpisywanie się projektu 
we właściwy typ projektu 
zgodnie z regulaminem 
konkursu 

Czy projekt jest zgodny z typem projektu zapisanym w regulaminie konkursu? 
Ocenie podlega czy projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową rozumianą jako 
środki trwałe (w szczególności aparatura naukowo-badawcza) i wartości niematerialne i prawne 
niezbędne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem 
wniosku 

Projekt wpisuje się w 
specjalizacje regionalne 

Czy projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego? 
Ocenie podlega czy inwestycja będąca przedmiotem projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Regio-
nalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego określonych w Wykazie Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych 
przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem 
wniosku 

Plan prac badawczo-
rozwojowych zgodnych ze 
specjalizacjami regional-
nymi 

Czy wnioskodawca przedstawił plan prac badawczo-rozwojowych? 
Kryterium będzie uznane za spełnione jeżeli załączony plan prac badawczo-rozwojowych:  
- kompleksowo przedstawia rodzaj i zakres planowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,  
- zawiera opis zastosowania prac B+R w gospodarce tj. w jakich obszarach gospodarki będą miały 
zastosowanie,  
- zapewnia wykorzystanie infrastruktury badawczo-rozwojowej na odpowiednim poziomie, umożliwia-
jącym jej utrzymanie oraz generowanie zwiększonych przychodów z działalności badawczo-rozwojowej, 
co najmniej w okresie trwałości projektu. 

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem 
wniosku 

Wystąpienie efektu dyfuzji 
działalności B+R (dotyczy 
dużych przedsiębiorstw) 

Czy projekt dużego przedsiębiorstwa zakłada efekt dyfuzji działalności B+R? 
Ocenie podlega czy duże przedsiębiorstwo założyło we wniosku o dofinansowanie występowanie (w 
trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji poprzez opis planowanej współpracy z 

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem 
wniosku 
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MŚP lub NGO lub organizacjami badawczymi w zakresie działalności B+R związanej z realizowanym 
projektem. Specyfika współpracy powinna być powiązana z zakresem prac badawczo-rozwojowych, 
będących przedmiotem planu prac badawczo-rozwojowych 

Zasadność realizacji 
projektu (dotyczy dużych 
przedsiębiorstw) 

Czy projekt ze względu na charakter, poziom ryzyka lub rentowność może zostać zrealizowany wyłącz-
nie przez duże przedsiębiorstwo?  
Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli z zamieszczonej w dokumentacji aplikacyjnej analizy, 
przeprowadzonej przez duże przedsiębiorstwo wynika, że projekt nie może zostać zrealizowany przez 
MŚP z powodu wysokiego ryzyka lub niskiej rentowności lub ze względu na unikalny charakter. 

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem 
wniosku 

Poprawność analizy 
finansowej i ekonomicznej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
- czy analizy finansowa i ekonomiczna projektu zostały przeprowadzone poprawnie – weryfikacji 
podlegać będą przyjęte założenia (czy podane źródła szacunku nakładów i przychodów są poprawne, 
czy założenia i uwarunkowania ekonomiczne są racjonalne i umożliwiają osiągnięcie jak najwyższego 
stopnia wykorzystania inwestycji przez odbiorców), prawidłowość metodologiczna i rachunkowa 
(poprawność dokonanych wyliczeń, poprawność kalkulacji przychodów, poprawność prognozy kosztów) 
oraz uwzględnienie w analizie wszystkich projektów wnioskodawcy złożonych i planowanych do realiza-
cji w ramach danego naboru wniosków,  
- czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie z uwzględnieniem przepisów w zakresie 
pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód – sprawdzana jest 
poprawność określenia poziomu wsparcia wynikająca z rozporządzeń MIR w sprawie udzielania pomocy 
publicznej na inwestycje określonego rodzaju w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także 
obowiązujących wytycznych MIR regulujących zasady dofinansowania z programów operacyjnych 
określonych kategorii beneficjentów oraz poprawność dokonanych wyliczeń, w szczególności zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (jeśli 
dotyczy). 

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem 
wniosku 

Zasadność oraz wykonal-
ność zaproponowanych w 
projekcie rozwiązań 
technicznych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
- czy opisane niezbędne rodzaje czynności, materiał ów i usług wystarczą do osiągnięcia produktów 
projektu, - czy wybrana technologia, przyjęte rozwiązania w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i 
zakupionych w ramach projektu zapewnią trwałości produktów otrzymanych w wyniku jego realizacji 
oraz ich funkcjonowania, co najmniej w okresie referencyjnym,  
- czy proponowane rozwiązania biorą pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne urządzeń i opro-
gramowania i zapewniają funkcjonowanie majątku przynajmniej w okresach referencyjnych. 

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem 
wniosku 

Wykonalność ekonomiczna 
i organizacyjna 

W ramach kryterium oceniane będzie czy deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, przyjęta 
forma organizacyjna oraz potencjał do zarządzania projektami B+R (w tym: kompetencje kadry zarzą-

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem 
wniosku 
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dzającej, właściwy podział zadań i obowiązków, doświadczenie w realizacji projektów B+R oraz w 
zakresie zarządzania ryzykiem) są wystarczające do prawidłowej realizacji projektu oraz do zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji – sprawdzeniu podlegała będzie 
możliwość zapewnienia przez beneficjenta trwałości projektu (minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) 
od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta), zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006. 

Zasadność i adekwatność 
wydatków 

Czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowalne w ramach projektu są uzasadnione i zaplanowane w 
odpowiedniej wysokości. Badaniu podlega niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego 
celów i ich adekwatność do wdrożenia zaplanowanych działań. 

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem 
wniosku 
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Kryteria merytoryczne punktowe 

Kryterium  Sposób oceny kryterium  

Czas realizacji projektu W ramach kryterium ocenie podlega okres realizacji projektu i przedłożenia wniosku o płatność końcową:  
PUNKTACJA:  
5 pkt – okres realizacji projektu krótszy lub równy 24 miesiące od daty złożenia wniosku  
3 pkt – okres realizacji projektu dłuższy niż 24 miesiące a krótszy niż lub równy 36 miesięcy od daty złożenia wniosku  
0 pkt – okres realizacji projektu dłuższy niż 36 miesięcy od daty złożenia wniosku 

Specjalizacje regionalne Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych określone w Wykazie Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa 
Łódzkiego.  
PUNKTACJA:  
3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej  
0 pkt – projekt nie wpisuje się w żaden z obszarów gospodarczych w ramach nisz specjalizacyjnych 

Odziaływanie projektu na OSI Ocenie podlega posiadanie przez wnioskodawcę miejsca prowadzenia działalności na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz wpisywa-
nie się projektu w strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.  
Przez miejsce prowadzenia działalności należy rozumieć siedzibę lub oddział.  
PUNKTACJA:  
2 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na terenie OSI i projekt wpisuje się w strategiczne kierunki działań dla 
danego OSI  
1 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na terenie OSI  
0 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy nie jest zlokalizowane na terenie OSI 

Analiza potrzeb W ramach kryterium ocenie podlega przedstawiona przez wnioskodawcę analiza, na podstawie, której można określić, iż: - projekt stanowi odpowiedź 
na zidentyfikowane potrzeby wnioskodawcy, bezpośrednio wynikające z planowanego do realizacji planu prac badawczych, 
występuje rynkowe zapotrzebowanie na produkty lub usługi opracowane lub udoskonalone w wyniku realizacji projektu.  
PUNKTACJA:  
Za każdy spełniony warunek wnioskodawca otrzymuje 1 pkt 

Potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstwa 

Ocenie podlega analiza wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa będącego rezultatem realizowanego projektu w wyniku:  
- utworzenia lub rozbudowy działu B+R przedsiębiorstwa, w tym posiadanej wykwalifikowanej kadry niezbędnej do realizacji zakładanych prac badaw-
czo-rozwojowych,  
- zapewnienia użyteczności planowanych do prowadzenia prac B+R oraz ich wyników,  
- opłacalności ekonomicznej wdrożenia wyników prac B+R,  
- wzrostu poziomu nowoczesności wyników prac B+R przynajmniej w skali regionu w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym 
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projektem,  
- uzyskania praw własności przemysłowej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczych,  
- zastosowania rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosownymi do charakteru prowadzonej działal-
ności.  
PUNKTACJA:  
Za każdy spełniony warunek wnioskodawca otrzymuje 1 pkt 

Formuła realizacji projektu Ocenie podlega czy projekt jest realizowany przez MŚP albo przez duże przedsiębiorstwo wspólnie z MŚP albo przez duże przedsiębiorstwo we współ-
pracy z MŚP, NGO lub jednostkami naukowymi.  
3 pkt – projekt realizowany jest przez MŚP albo przez duże przedsiębiorstwo we współpracy z MŚP, NGO lub jednostkami naukowymi  
0 pkt – projekt nie jest realizowany przez MŚP albo przez duże przedsiębiorstwo we współpracy z MŚP, NGO lub jednostkami naukowymi 

 

Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw  

Kryteria merytoryczne 

Kryterium  Sposób oceny kryterium Opis znaczenia kryterium 

Wpisywanie się 
projektu we właściwy 
typ projektu zgodnie z 
regulaminem konkursu 

Czy projekt jest zgodny z typem projektu zapisanym w regulaminie konkursu? 
Ocenie podlega czy projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową rozumianą jako środki 
trwałe (w szczególności aparatura naukowo-badawcza) i wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowa-
dzenia działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

Planowane prace 
badawcze wpisują się 
w specjalizacje regio-
nalne 

Czy projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego? 
Ocenie podlega czy inwestycja będąca przedmiotem projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego określonych w Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specja-
lizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych przyjętym Uchwałą Zarządu 
Województwa Łódzkiego. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

Możliwość urynkowie-
nia wyników prac B+R 
zrealizowanych w 
ramach projektu 

Czy wniosek o dofinansowanie zawiera analizę umożliwiającą ocenę czy w wyniku przeprowadzonych prac 
badawczo-rozwojowych zostanie osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, 
procesu) pozwalający na jego urynkowienie?  
Kryterium uznane zostanie za spełnienie jeżeli wnioskodawca:  
- udokumentuje, że realizacja projektu nie narusza praw własności przemysłowej innych podmiotów,  
- przedstawi planowaną formę wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych w ramach projektu (wyniki 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 
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przeprowadzonych prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej wnioskodawcy lub dokonanie 
wdrożenia wyników prac B+R nastąpi w formie udostępnienia na warunkach rynkowych patentu, licencji, know-
how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej w celu zastosowania w działalności gospodarczej przez inne 
przedsiębiorstwo). 

Wystąpienie efektu 
dyfuzji działalności B+R 
(dotyczy dużych 
przedsiębiorstw) 

Czy projekt dużego przedsiębiorstwa zakłada efekt dyfuzji działalności B+R? 
Ocenie podlega czy duże przedsiębiorstwo założyło we wniosku o dofinansowanie występowanie (w trakcie 
realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji poprzez opis planowanej współpracy z MŚP lub NGO lub 
organizacjami badawczymi w zakresie działalności B+R związanej z realizowanym projektem. Specyfika współpra-
cy powinna być powiązana z zakresem prac badawczo-rozwojowych, będących przedmiotem planu prac 
badawczo-rozwojowych 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

Zasadność realizacji 
projektu (dotyczy 
dużych przedsię-
biorstw) 

Czy projekt ze względu na charakter, poziom ryzyka lub rentowność może zostać zrealizowany wyłącznie przez 
duże przedsiębiorstwo?  
Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli z zamieszczonej w dokumentacji aplikacyjnej analizy, przeprowa-
dzonej przez duże przedsiębiorstwo wynika, że projekt nie może zostać zrealizowany przez MŚP z powodu 
wysokiego ryzyka lub niskiej rentowności lub ze względu na unikalny charakter. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

Rodzaj prowadzonych 
badań 

Czy przedmiotem projektu są badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe? 
Ocenie podlega czy kategorie badań planowane do realizacji w ramach projektu należą do kategorii badań 
przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych (zgodnie z art. 2 pkt 84, pkt 85 i pkt 86 Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) oraz czy zadania planowane do realizacji w ramach 
projektu zostały prawidłowo przypisane do określonej kategorii badań? 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

Poprawność analizy 
finansowej i ekono-
micznej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
- czy analizy finansowa i ekonomiczna projektu zostały przeprowadzone poprawnie – weryfikacji podlegać będą 
przyjęte założenia (czy podane źródła szacunku nakładów i przychodów są poprawne, czy założenia i uwarunko-
wania ekonomiczne są racjonalne i umożliwiają osiągnięcie jak najwyższego stopnia wykorzystania inwestycji 
przez odbiorców), prawidłowość metodologiczna i rachunkowa (poprawność dokonanych wyliczeń, poprawność 
kalkulacji przychodów, poprawność prognozy kosztów) oraz uwzględnienie w analizie wszystkich projektów 
wnioskodawcy złożonych i planowanych do realizacji w ramach danego naboru wniosków,  
- czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicz-
nej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód – sprawdzana jest poprawność określenia 
poziomu wsparcia wynikająca z rozporządzeń MIR w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje okre-
ślonego rodzaju w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także obowiązujących wytycznych MIR 
regulujących zasady dofinansowania z programów operacyjnych określonych kategorii beneficjentów oraz 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 
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poprawność dokonanych wyliczeń, w szczególności zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwesty-
cyjnych, w tym projektów generujących dochód (jeśli dotyczy). 

Wykonalność ekono-
miczna i organizacyjna 

W ramach kryterium oceniane będzie czy deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, przyjęta forma organi-
zacyjna oraz potencjał do zarządzania projektami B+R (w tym: kompetencje kadry zarządzającej, właściwy podział 
zadań i obowiązków, doświadczenie w realizacji projektów B+R oraz w zakresie zarządzania ryzykiem) są wystar-
czające do prawidłowej realizacji projektu oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po 
zakończeniu jego realizacji – sprawdzeniu podlegała będzie możliwość zapewnienia przez beneficjenta trwałości 
projektu (minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta), zgodnie z 
art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawia-
jącego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

Zasadność i adekwat-
ność wydatków 

Czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowalne w ramach projektu są uzasadnione i zaplanowane w odpowied-
niej wysokości. Badaniu podlega niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów i ich 
adekwatność do wdrożenia zaplanowanych działań. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

 

Kryteria merytoryczne punktowe 

Czas realizacji projektu W ramach kryterium ocenie podlega okres realizacji projektu i przedłożenia wniosku o płatność końcową:  
PUNKTACJA:  
5 pkt – okres realizacji projektu krótszy lub równy 24 miesiące od daty złożenia wniosku  
3 pkt – okres realizacji projektu dłuższy niż 24 miesiące a krótszy niż lub równy 36 miesięcy od daty złożenia wniosku  
0 pkt – okres realizacji projektu dłuższy niż 36 miesięcy od daty złożenia wniosku 

Specjalizacje regionalne Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych określone w Wykazie Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa 
Łódzkiego.  
PUNKTACJA:  
3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej  
0 pkt – projekt nie wpisuje się w żaden z obszarów gospodarczych w ramach nisz specjalizacyjnych 

Odziaływanie projektu na OSI Ocenie podlega posiadanie przez wnioskodawcę miejsca prowadzenia działalności na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz wpisywa-
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nie się projektu w strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.  
Przez miejsce prowadzenia działalności należy rozumieć siedzibę lub oddział.  
PUNKTACJA:  
2 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na terenie OSI i projekt wpisuje się w strategiczne kierunki działań dla 
danego OSI  
1 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na terenie OSI  
0 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy nie jest zlokalizowane na terenie OSI 

Analiza potrzeb W ramach kryterium ocenie podlega przedstawiona przez wnioskodawcę analiza, na podstawie, której można określić, iż: - projekt stanowi odpowiedź 
na zidentyfikowane potrzeby wnioskodawcy, bezpośrednio wynikające z planowanego do realizacji planu prac badawczych, 
występuje rynkowe zapotrzebowanie na produkty lub usługi opracowane lub udoskonalone w wyniku realizacji projektu.  
PUNKTACJA:  
Za każdy spełniony warunek wnioskodawca otrzymuje 1 pkt 

Potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstwa 

Ocenie podlega analiza wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa będącego rezultatem realizowanego projektu w wyniku:  
- utworzenia lub rozbudowy działu B+R przedsiębiorstwa, w tym posiadanej wykwalifikowanej kadry niezbędnej do realizacji zakładanych prac badaw-
czo-rozwojowych,  
- zapewnienia użyteczności planowanych do prowadzenia prac B+R oraz ich wyników,  
- opłacalności ekonomicznej wdrożenia wyników prac B+R,  
- wzrostu poziomu nowoczesności wyników prac B+R przynajmniej w skali regionu w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym 
projektem,  
- uzyskania praw własności przemysłowej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczych,  
- zastosowania rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosownymi do charakteru prowadzonej działal-
ności.  
PUNKTACJA:  
Za każdy spełniony warunek wnioskodawca otrzymuje 1 pkt 

Formuła realizacji projektu Ocenie podlega czy projekt jest realizowany przez MŚP albo przez duże przedsiębiorstwo wspólnie z MŚP albo przez duże przedsiębiorstwo we współ-
pracy z MŚP, NGO lub jednostkami naukowymi.  
3 pkt – projekt realizowany jest przez MŚP albo przez duże przedsiębiorstwo we współpracy z MŚP, NGO lub jednostkami naukowymi  
0 pkt – projekt nie jest realizowany przez MŚP albo przez duże przedsiębiorstwo we współpracy z MŚP, NGO lub jednostkami naukowymi 
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Województwo małopolskie 

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach 

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

Typy projektów: 

 A. badania przemysłowe i prace rozwojowe  

 B. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej 

Ocena merytoryczna I stopnia 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Projekt obejmuje badania 
przemysłowe i prace 
rozwojowe albo prace 
rozwojowe 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do typu projektu A. 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy:  
1. projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i 
prac rozwojowych albo prac rozwojowych 
2. zadania planowane do realizacji w ramach projektu zostały prawidłowo przypisane do kategorii: 
badań przemysłowych albo prac rozwojowych 
3. w przypadku projektów w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w których część 
badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, 
uwzględnione zostały zasady określone w Podręczniku Frascati. Proponowane procedury standardowe 
dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, OECD, 2002 r. Zgodnie z 
zapisami Podręcznika: czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą 
postępu naukowego, czy technicznego, ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie 
powinny być zaliczane do B+R.  
Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:  
– tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istnieją-
cych narzędzi informatycznych,  

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 
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– obsługa istniejących systemów,  
– konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych 
– dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych,  
– usuwanie błędów z systemów (debugging),  
– adaptacja istniejącego oprogramowania,  
– przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika 
4. projekt, przed rozpoczęciem realizacji, charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicz-
nej (technology readiness levels–TRL, zgodnie z metodologią załączoną do dokumentacji naboru), tj. 
określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszu-
kiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad 
opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na 
przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte 
założenia. 

Projekt obejmuje prace 
rozwojowe związane z 
wytworzeniem instalacji 
pilotażowej / demonstra-
cyjne 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do typu projektu B. 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy:  
1. projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację wyłącznie prac rozwo-
jowych, z uwzględnieniem wytworzenia instalacji pilotażowej / demonstracyjnej 
2. w przypadku projektów w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w których część 
badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, 
uwzględnione zostały zasady określone w Podręczniku Frascati. Proponowane procedury standardowe 
dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, OECD, 2002 r. Zgodnie z 
zapisami Podręcznika: czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą 
postępu naukowego, czy technicznego, ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie 
powinny być zaliczane do B+R.  
Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:  
– tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istnieją-
cych narzędzi informatycznych,  
– obsługa istniejących systemów,  
– konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych,  
– dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych,  
–usuwanie błędów z systemów (debugging),  
– adaptacja istniejącego oprogramowania,  
– przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika 

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 
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3. projekt przed rozpoczęciem realizacji charakteryzuje co najmniej VI poziom gotowości technologicz-
nej (technology readiness levels–TRL, zgodnie z metodologią załączoną do dokumentacji naboru), tj. 
dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, 
który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych 
odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyj-
nych. 
4. projekt przewiduje podwyższenie poziomu gotowości technologicznej do poziomu IX (technology 
readiness levels–TRL, zgodnie z metodologią załączoną do dokumentacji naboru), tj. sprawdzenie 
technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana 
technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. 
Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych. 

Zgodność projektu z 
regionalną inteligentną 
specjalizacją 

Ocenie podlega, czy przedmiot projektu jest zgodny z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji, 
określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, których uszczegółowienie 
stanowi załącznik do regulaminu naboru.  
Projekt badawczy uzyska pozytywną ocenę w przypadku stwierdzenia, że będzie on realizowany w 
ramach: 
1. obszarów regionalnej inteligentnej specjalizacji 
albo 
2. tzw. mechanizmu eksperymentacji, zgodnie z zasadami określonymi w SzOOP i regulaminie konkursu.  
Badanie zgodności z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji służy realizacji zasady warunkowo-
ści ex-ante w celu tematycznym 1 oraz ma zastosowanie do wszystkich instrumentów 1 osi 
priorytetowej RPO WM.  
Obszary regionalnej inteligentnej specjalizacji oraz ich zakres podlegają okresowemu przeglądowi i 
aktualizacji w oparciu o system monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopol-
skiego oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. Punktem odniesienia dla oceny projektów w 
ramach danego naboru będą zapisy dokumentu zawierającego uszczegółowienie obszarów regionalnej 
inteligentnej specjalizacji, stanowiącego załącznik do dokumentacji naboru. Ocena w ramach kryterium 
odbywa się na podstawie informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę. 

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 

Koncepcja realizacji 
projektu, w tym zarządza-
nie ryzykiem 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy zaplanowane w projekcie prace B+R są adekwatne i niezbędne 
do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały właściwie zdefiniowane. 
Weryfikowane będzie, czy:  

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
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1. w kontekście wskazanej potrzeby społecznej / gospodarczej / rynkowej problem technologiczny 
został poprawnie zidentyfikowany w odniesieniu do celu i przedmiotu projektu,  
2. wskazany problem technologiczny został precyzyjnie określony,  
3. zaplanowane prace B+R są niezbędne do osiągnięcia celu projektu/rozwiązania problemu technolo-
gicznego,  
4. w kontekście wskazanego celu projektu / problemu technologicznego zaplanowane prace B+R są 
adekwatne,  
5. planowane prace B+R zostały podzielone na jasno sprecyzowane i układające się w logiczną całość 
zadania,  
6. precyzyjnie określono efekt końcowy / kamień milowy każdego z zadań oraz wpływ braku jego 
osiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu,  
7.zakładane rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu i 
budżetu,  
8. wskaźniki w ramach projektu przyjęte zostały w sposób poprawny, tj.: 
– dokonano wyboru wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych ze względu na typ projektu oraz 
zgodnie z regulaminem konkursu, 
– przedstawiono założenia dotyczące szacowania wartości wskaźników, 
– przedstawione wartości wskaźników są realne i możliwe do osiągnięcia, 
9. zidentyfikowano i precyzyjnie opisano ewentualne ryzyka związane z pracami B+R, 
10. uwzględniono (jeśli dotyczy) inne niż technologiczne ewentualne ryzyka / zagrożenia / wymogi 
prawno-administracyjne.  
Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków. 

dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 

Merytoryczny i techniczny 
potencjał do realizacji 
projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega:  
1. potencjał kadry zarządzającej oraz sposób zarządzania projektem, tj. czy: 
– przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób zarządzania projektem jest adekwatny do zakresu 
projektu i daje podstawy do zapewnienia jego sprawnej, efektywnej i terminowej realizacji, 
– zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem jest właściwy i pozwala na 
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny oraz zapewnia odpowiedni monitoring i nadzór 
nad postępami w realizacji projektu, 
– wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zarządzającego, w zakresie prowadzenia 
projektów B+R i wdrażania ich wyników, jest adekwatna ze względu na cele zaplanowane do osiągnięcia 
w ramach projektu, 
– założenia harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu są realne; 

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 
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2. potencjał kadr bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, tj. czy: 
– kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych 
prac doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwią-
zaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej, uzyskane 
patenty, czy prawa ochronne na wzory użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R,  
– liczba osób zaangażowanych w realizację prac rozwojowych (lub planowanych do zaangażowania) jest 
adekwatna do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową realizację projektu; 
3. potencjał techniczny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy), tj., czy: 
– na rzecz realizacji projektu zostaną zaangażowane odpowiednie zasoby techniczne, w tym infrastruk-
tura badawczo-rozwojowa (pomieszczenia, aparatura naukowo-badawcza oraz inne wyposażenie 
niezbędne do realizacji zadań przewidzianych w projekcie), zapewniając terminową realizację projektu 
zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.  
Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków.  
W odniesieniu do wymogów, o których mowa w pkt 2 i 3, Wnioskodawca nie musi dysponować wszyst-
kimi zasobami niezbędnymi do realizacji projektu – na etapie składania wniosku o dofinansowanie. 
Część z tych zasobów Wnioskodawca może pozyskać w trakcie realizacji projektu, co zobowiązany jest 
opisać we wniosku o dofinansowanie wraz z określeniem warunków / wymogów stawianych podmio-
towi / podmiotom, które zaangażowane zostaną do udziału w projekcie. Wnioskodawca może 
powierzyć realizację części prac B+R w projekcie w ramach podwykonawstwa. W takim przypadku 
weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca:  
– wskazał podwykonawcę oraz opisał jego potencjał kadrowy i techniczny, który uznaje się za adekwat-
ny do zakresu i rodzaju powierzonej części prac B+R w projekcie (analogicznie jak w przypadku 
Wnioskodawcy) lub  
– prawidłowo określił wymagania dotyczące potencjału kadrowego i technicznego stawiane potencjal-
nemu podwykonawcy, któremu zostanie powierzona realizacja części prac B+R w projekcie.  

Kwalifikowalność wydat-
ków 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 
1. czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z 
punktu widzenia realizacji projektu, 
2. czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu, 
3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT. 
Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie wysokości wydatków kwalifikowanych 
projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną oceną projektu.  

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 

Wykonalność finansowa Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej możliwości i zasadności realizacji projektu, Tak / nie  
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projektu przy założonym współfinansowaniu ze środków UE oraz jego wpływu na utrzymanie płynności finanso-
wej podmiotów zaangażowanych w realizację projektu w całym okresie jego ekonomicznego życia. W 
ramach kryterium ocenie podlega: 
1. poprawność założeń i obliczeń –analiza (ocena) zasadności i realności założeń przyjętych do analizy 
finansowej oraz poprawności (w tym spójności) przygotowanych kalkulacji, 
2. poziom dofinansowania –weryfikacja prawidłowości wnioskowanego poziomu dofinansowania, w 
tym metody ustalenia poziomu dofinansowania i jego wysokości, jak również analiza wskaźników 
efektywności finansowej pod kątem możliwości przyznania dofinansowania dla danego rodzaju projek-
tu, 
3. wykonalność finansowa –weryfikacja wykonalności finansowej w przyjętym okresie odniesienia, 
bazująca na przedłożonych przez Wnioskodawcę informacjach na temat kondycji finansowej podmio-
tu/ów zaangażowanych w jego realizację (dane historyczne i prognozowane), 
4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena) na podstawie uzyskanych wyników finan-
sowych, racjonalności wydatkowania określonych środków finansowych, w tym ich efektywność. 

dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 

Wpływ na polityki horyzon-
talne 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 
1. projekt ma pozytywny lub neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
oraz realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami, 
2. projekt ma pozytywny lub neutralny wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości 
środowiska naturalnego.  
Subkryterium drugie uznaje się za spełnione w szczególności w sytuacji, gdy:  
– sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań / metod eksploatacji urządzeń / sposobów 
realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w tym poprzez dokonywanie 
zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) 
najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych w kontekście 
oddziaływania na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów 
pochodzących z recyclingu etc.) lub 
– planowanym rezultatem projektu jest rozwiązanie (produkt / usługa / technologia) prowadzące w 
szczególności do zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, 
zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materia-
łów bądź odpadów, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.  
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z badanych polityk horyzontalnych 
należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień.  

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 
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Brak odpowiednich wyjaśnień skutkuje negatywną oceną projektu. 

 

Ocena merytoryczna II stopnia 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Projekt dotyczy innowacji 
produktowej lub proceso-
wej 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub innowacji proce-
sowej. 
W przypadku projektów ubiegających się o wsparcie w ramach poddziałania 1.2.1 RPO WM, kryterium 
zostanie uznane za spełnione w przypadku stwierdzenia, że projekt przewiduje powstanie innowacji 
produktowej lub innowacji procesowej. 

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 

Kwestia własności intelek-
tualnej nie stanowi bariery 
dla wdrożenia rezultatów 
projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 
1. Wnioskodawca / partner dysponuje lub zagwarantuje, że będzie dysponował prawami własności 
intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie, 
2. zaplanowane wdrożenie rezultatów projektu nie narusza praw własności intelektualnej, 
3. Wnioskodawca / partner dysponuje lub zagwarantuje, że będzie dysponował prawami własności 
przemysłowej, które są niezbędne dla zaplanowanego wdrożenia (np. licencje lub nabycie patentów), 
4. przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowa-
niem / nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeżeli jest to zasadne). 
Ocena dokonywana w kryterium uwzględniać będzie specyfikę projektu / obszaru (branży), której 
projekt dotyczy, ponieważ w przypadku niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może 
być niezasadne. 
Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków. 

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 

Nowość rezultatów 
projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy rezultat projektu (produkt, usługa, technologia) charakteryzu-
je się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych 
cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.  
W przypadku innowacji produktowej – nowość rezultatów (co najmniej w skali rynku polskiego) jest 
rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. podczas oceny wniosku brane pod uwagę będą wskaźniki jako-
ściowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub 
występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.  
W przypadku innowacji procesowej – nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie 
zmian technologicznych (co najmniej w skali polskiego rynku). Weryfikacji podlegać będzie, czy techno-

0-4 pkt. 
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 4 pkt, 
przy czym liczba przyznanych punktów 
oznacza, że rezultaty projektu spełniają 
kryterium w stopniu:  
3 pkt – bardzo dobrym lub doskonałym  
2 pkt – dobrym  
1 pkt – przeciętnym  
0 pkt – niedostatecznym lub niskim  



 
 

212 
 

 

logia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze 
znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.  
Ocena punktowa dokonywana będzie w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów, z uwzględnie-
niem:  
– priorytetowego podejścia do wspierania powstawania innowacyjnych produktów / technologii / 
usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne, ale oferują 
nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku, 
– poziomu innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenia dla rozwoju danego przedsiębior-
stwa, polskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku 
międzynarodowym, tj. czy proponowane innowacyjne rozwiązanie cechuje wystarczający stopień 
nowości, czy też cechujące to rozwiązanie zmiany / cechy / nowe funkcjonalności są mało znaczące i nie 
zawierają w sobie wystarczającego stopnia nowości, 
– podejścia do definiowania innowacji / innowacyjności przyjętego w Podręczniku Oslo. Zasady groma-
dzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, wydanie 3 z 2005 r. 

4 pkt przyznawane są w przypadku stwier-
dzenia, że rezultat projektu charakteryzuje 
się innowacyjnością na skalę światową. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
przypadku, gdy projekt uzyska co najmniej 1 
pkt. 
Przyznanie 0 pkt eliminuje projekt z dalszej 
oceny 

Zapotrzebowanie rynkowe 
na rezultaty projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
1. w przypadku innowacji produktowej – w jakim stopniu: 
– zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci oraz ich wymagania / preferencje, rozmiar, kierunki 
i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku), 
– przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodabniają sukces ekonomiczny 
wdrożenia wyników projektu, 
– zidentyfikowano potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców oraz wykazano, że produkt zaspokoi 
faktyczne zapotrzebowanie konsumentów, 
– wykazano, że produkt projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych produktów 
oferowanych na rynku oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub wejście 
na nowe rynki. Ocena w tym aspekcie następuje na podstawie analizy danych dotyczących cech rynku 
docelowego oraz użytkowych i funkcjonalnych cech produktów spełniających podobną funkcję podsta-
wową istniejących na rynku docelowym; 
2. w przypadku innowacji procesowej – w jaki sposób:  
– innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie, innych potencjalnych jej 
użytkowników, podniesienie jakości świadczonych usług, pozwoli dostosować produkty do indywidual-
nych potrzeb klientów. 

0-3 pkt 
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3 pkt, 
przy czym liczba przyznanych punktów 
oznacza, że projekt spełnia kryterium w 
stopniu:  
3 pkt – bardzo dobrym lub doskonałym  
2 pkt –dobrym  
1 pkt–przeciętnym  
0 pkt– niedostatecznym lub niskim  
Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
przypadku, gdy projekt uzyska co najmniej 2 
pkt.  
Przyznanie 0 lub 1 pkt eliminuje projekt z 
dalszej oceny 

Opłacalność wdrożenia W ramach kryterium ocenie podlega czy: 
1. w konsekwencji wprowadzenia produktu / technologii / usługi na rynek albo zastosowania nowej 

0-3 pkt 
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3 pkt, 
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technologii w prowadzonej działalności, nastąpi poprawa wyników firmy, tj. ocena w jakim stopniu 
osiągnięte przychody pozwolą na wygenerowanie zysku pokrywającego koszty projektu, produkcji oraz 
działalności marketingowej, co weryfikowane będzie w odniesieniu do perspektywy odpowiadającej 
okresowi trwałości projektu, 
2. projekcja spodziewanego przychodu oraz kosztów związanych z oferowaniem nowego produktu / 
technologii / usługi na rynku, bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach, 
3. projekcja spodziewanych korzyści dla przedsiębiorcy w związku z wdrożeniem wyników projektu (np. 
zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji) bazuje na racjonalnych i realistycznych 
przesłankach, 
4. proponowany sposób wprowadzenia produktu / technologii / usługi na rynek albo zastosowania 
nowej technologii w prowadzonej działalności (strategia wdrożenia) oraz wykorzystywanych do tego 
zasobów jest realistyczny i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny, 
5. poprawnie zidentyfikowano ewentualne ryzyka / zagrożenia / bariery utrudniające wprowadzenie 
produktu / technologii / usługi na rynek albo zastosowanie nowej technologii w prowadzonej działalno-
ści oraz przedstawiono sposób ich minimalizacji / pokonania. 

przy czym liczba przyznanych punktów 
oznacza, że projekt spełnia kryterium w 
stopniu:  
3 pkt – bardzo dobrym lub doskonałym  
2 pkt – dobrym  
1 pkt – przeciętnym  
0 pkt – niedostatecznym lub niskim  
Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
przypadku, gdy projekt uzyska co najmniej 1 
pkt. 
Przyznanie 0 pkt eliminuje projekt z dalszej 
oceny. 

Wdrożenie rezultatów 
projektu planowane jest na 
terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej 

W ramach kryterium premiowane będą projekty, w ramach których Wnioskodawca przewiduje wdro-
żenie wyników prac powstałych w efekcie realizacji projektu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wdrożenie wyników prac rozwojowych rozumiane jest jako jedna z poniższych form: 
– wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy 
poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu, 
– udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw 
własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, 
– sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich 
do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac 
rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży). 
Warunkiem uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryterium jest zobowiązanie się Wnioskodaw-
cy, że planowane wdrożenie wyników prac B+R nastąpi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
okresie 3 lat od zakończenia projektu. 
W przypadku zadeklarowania przez Wnioskodawcę następujących form wdrożenia: 
– sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej innego 
przedsiębiorcy  
albo 
– udzielenia licencji na korzystanie z prawdo wyników projektu  

0-4 pkt 
Punkty w ramach kryterium przyznawane są 
w następujący sposób: 
4 pkt – Wnioskodawca przewiduje wdrożenie 
wyników projektu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, 
0 pkt – Wnioskodawca nie przewiduje 
wdrożenia wyników projektu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
dalszej oceny. 
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premia punktowa zostanie przyznana wyłącznie w sytuacji, gdy Wnioskodawca zapewni, że nabywca 
praw do wyników/licencjobiorca, wykorzysta wyniki prac rozwojowych w działalności gospodarczej 
prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowa-
cyjnych produktów/świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności. 
Ocena ekspercka w ramach kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem założenia, że wdrożenie 
produktu/technologii/usługi na rynek powinno przyczynić się rozwoju polskiej gospodarki jako całości 
oraz jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z 
powyższym wdrożenie powinno skutkować m.in. powstaniem nowych miejsc pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększeniem eksportu produktów/technologii/usług, bądź też zwiększeniem 
inwestycji. 
Zakres oceny dokonywanej w ramach kryterium uwzględnia regulacje Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczą-
ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego  
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zgodnie z 
którymi operacje otrzymujące wsparcie z powyższych funduszy europejskich są co do zasady zlokalizo-
wane na obszarze objętym danym programem. Wyjątki od tej zasady są uwarunkowane m.in. 
wymogiem, aby przynosiły one korzyści dla obszaru objętego programem. 

Projekt realizowany przez 
i/lub we współpracy z MŚP 

W ramach kryterium premiowane będą projekt y badawcze realizowane przez i/lub we współpracy z 
podmiotami z sektora MŚP.  
W ramach kryterium ocenie podlega współpraca:  
– prowadzona w okresie realizacji projektu i/lub w okresie trwałości, 
– mająca w szczególności następującą formułę:  
a) udział w roli partnera i/lub w ramach konsorcjum na rzecz realizacji projektu w poddziałaniu 1.2.1 
RPO WM, 
b) udział w ramach powiązania kooperacyjnego lub klastra lub platformy technologicznej, 
c) umowy wieloletnie dotyczące transferu wiedzy i/lub technologii w ramach realizacji konkretnych 
projektów B+R, 
d) organizacja staży pracowników B+R jednostek naukowych w przedsiębiorstwach lub pracowników 
B+R przedsiębiorstw w jednostkach naukowych. 

0-5 pkt 
Punkty przyznawane są w następujący 
sposób: 
0 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot inny niż MŚP i projekt nie przewidu-
je zaangażowania w ramach współpracy – 
podmiotów z sektora MŚP,  
1 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot inny niż MŚP i projekt przewiduje 
zaangażowanie w ramach współpracy – co 
najmniej 1 podmiotu z sektora MŚP, 
2 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot inny niż MŚP i projekt przewiduje 
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zaangażowanie w ramach współpracy – co 
najmniej 1 podmiotu z sektora MŚP oraz co 
najmniej 1 podmiotu należącego do katego-
rii: uczelnie, jednostki naukowe, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, 
3 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot z sektora MŚP i projekt nie przewi-
duje zaangażowania w ramach współpracy –
innych podmiotów, 
4 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot z sektora MŚP i projekt przewiduje 
dodatkowo zaangażowanie w ramach 
współpracy – co najmniej 1 podmiotu z 
sektora MŚP, lub Beneficjentem projektu 
będzie podmiot inny niż MŚP i projekt 
przewiduje zaangażowanie w ramach współ-
pracy – co najmniej 2 podmiotów z sektora 
MŚP oraz co najmniej 2 podmiotów należą-
cych do kategorii: uczelnie, jednostki 
naukowe, organizacje pozarządowe, przed-
siębiorstwa inne niż MŚP, 
5 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot z sektora MŚP i projekt przewiduje 
zaangażowanie w ramach współpracy – co 
najmniej 1 podmiotu z sektora MŚP oraz co 
najmniej 1 podmiotu należącego do katego-
rii: uczelnie, jednostki naukowe, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP. 
Punkty nie podlegają sumowaniu.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 
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Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 

A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 

B. centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach 

Ocena merytoryczna 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Zgodność projektu z 
regionalną inteligentną 
specjalizacją 

Ocenie podlega, czy przedmiot projektu jest zgodny z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji, 
określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, których uszczegółowienie 
stanowi załącznik do regulaminu naboru.  
Projekt uzyska pozytywną ocenę w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże, że infrastruktura planowana 
w ramach projektu służyć będzie działalności badawczo-rozwojowej w obszarach regionalnej inteligent-
nej specjalizacji.  
Badanie zgodności z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji służy realizacji zasady warunkowo-
ści ex-ante w celu tematycznym 1 oraz ma zastosowanie do wszystkich instrumentów 1 osi 
priorytetowej RPO WM.  
Obszary regionalnej inteligentnej specjalizacji oraz ich zakres podlegają okresowemu przeglądowi i 
aktualizacji w oparciu o system monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopol-
skiego oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.  
Punktem odniesienia dla oceny projektów w ramach danego naboru będą zapisy dokumentu zawierają-
cego uszczegółowienie obszarów regionalnej inteligentnej specjalizacji, stanowiącego załącznik do 
dokumentacji naboru.  
Ocena w ramach kryterium odbywa się na podstawie informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę 

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 

Merytoryczny i techniczny 
potencjał do realizacji 
projektu 

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:  
1. potencjału organizacyjnego, technicznego i kadrowego podmiotu realizującego projekt, tj. posiadanie 
odpowiednich zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia właściwego zarządzania na etapie 
realizacji inwestycji, 
2. potencjału organizacyjnego, technicznego i kadrowego podmiotu zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu, tj. posiadanie odpowiednich zasobów i struktur niezbędnych do zapewnienia właściwego 
zarządzania infrastrukturą na etapie jej eksploatacji (działalności operacyjnej), 

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 
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3. potencjału i doświadczenia w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, w zakresie dotyczą-
cym: 
– potencjału kadr, które zostaną zaangażowane w zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, 
– potencjału kadr B+R, które zostaną zaangażowane w realizację projektów badawczo-rozwojowych,  
– doświadczenia w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w tym doświadczenia pracowników 
danego przedsiębiorstwa, zatrudnionych przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych.  
Wnioskodawca nie musi dysponować wszystkimi zasobami niezbędnymi do realizacji projektu – na 
etapie składania wniosku o dofinansowanie. Część z tych zasobów Wnioskodawca może pozyskać w 
trakcie realizacji projektu, co zobowiązany jest opisać we wniosku o dofinansowanie wraz z określeniem 
warunków / wymogów stawianych podmiotowi / podmiotom, które zaangażowane zostaną do udziału 
w projekcie. 

Plan wykorzystania infra-
struktury badawczo-
rozwojowej 

Ocena w ramach kryterium obejmuje weryfikację, czy Wnioskodawca przedstawił plan wykorzystywania 
efektów projektu w fazie jego eksploatacji, zawierający w szczególności: 
1. agendę badawczą zawierającą opis obszarów działalności badawczo-rozwojowej, stanowiących 
uzasadnienie dla inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, będącą przedmiotem projektu,  
2. plan gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej, określający sposób i zakres 
planowanego wykorzystania infrastruktury w okresie trwałości. 
Ocenie w ramach kryterium podlega kompletność, wiarygodność i realność przedstawionego planu, jak 
i założeń przyjętych do jego skonstruowania. 

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 

Kwalifikowalność wydat-
ków 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 
1. czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne z 
punktu widzenia realizacji projektu, 
2. czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu, 
3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT. 
Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie wysokości wydatków kwalifikowanych 
projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów skutkuje negatywną oceną projektu.  

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 

Wykonalność finansowa 
projektu 

Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej możliwości i zasadności realizacji projektu, 
przy założonym współfinansowaniu ze środków UE oraz jego wpływu na utrzymanie płynności finanso-
wej podmiotów zaangażowanych w realizację projektu w całym okresie jego ekonomicznego życia. W 
ramach kryterium ocenie podlega: 
1. poprawność założeń i obliczeń –analiza (ocena) zasadności i realności założeń przyjętych do analizy 
finansowej oraz poprawności (w tym spójności) przygotowanych kalkulacji, 
2. poziom dofinansowania –weryfikacja prawidłowości wnioskowanego poziomu dofinansowania, w 

Tak / nie  
dopuszczalne wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w celu potwier-
dzenia spełnienia kryterium 
niespełnienie kryterium skutkuje negatywną 
oceną projektu 
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tym metody ustalenia poziomu dofinansowania i jego wysokości, jak również analiza wskaźników 
efektywności finansowej pod kątem możliwości przyznania dofinansowania dla danego rodzaju projek-
tu, 
3. wykonalność finansowa –weryfikacja wykonalności finansowej w przyjętym okresie odniesienia, 
bazująca na przedłożonych przez Wnioskodawcę informacjach na temat kondycji finansowej podmio-
tu/ów zaangażowanych w jego realizację (dane historyczne i prognozowane), 
4. finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena) na podstawie uzyskanych wyników finan-
sowych, racjonalności wydatkowania określonych środków finansowych, w tym ich efektywność. 

Projekt realizowany przez 
i/lub we współpracy z MŚP 

W ramach kryterium premiowane będą projekty zapewniające: 
1. zwiększenie poziomu inwestycji w infrastrukturę B+R w sektorze mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw,  
2. zaangażowanie różnych kategorii potencjalnych użytkowników wspieranej infrastruktury. 
W ramach kryterium ocenie podlega współpraca:  
– prowadzona w okresie realizacji projektu i/lub w okresie trwałości, 
– mająca w szczególności następującą formułę:  
a) udział w roli partnera i/lub w ramach konsorcjum na rzecz realizacji projektu w poddziałaniu 1.2.2 
RPO WM, 
b) udział w ramach powiązania kooperacyjnego lub klastra lub platformy technologicznej, 
c) umowy wieloletnie dotyczące transferu wiedzy i/lub technologii w ramach realizacji konkretnych 
projektów B+R, 
d) organizacja staży pracowników B+R jednostek naukowych w przedsiębiorstwach lub pracowników 
B+R przedsiębiorstw w jednostkach naukowych.  

0-5 pkt  
0 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot inny niż MŚP i projekt nie przewidu-
je zaangażowania w ramach współpracy – 
podmiotów z sektora MŚP,  
1 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot inny niż MŚP i projekt przewiduje 
zaangażowanie w ramach współpracy – co 
najmniej 1 podmiotu z sektora MŚP, 
2 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot inny niż MŚP i projekt przewiduje 
zaangażowanie w ramach współpracy – co 
najmniej 1 podmiotu z sektora MŚP oraz co 
najmniej 1 podmiotu należącego do katego-
rii: uczelnie, jednostki naukowe, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa inne niż MŚP, 
3 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot z sektora MŚP i projekt nie przewi-
duje zaangażowania w ramach współpracy – 
innych podmiotów, 
4 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot z sektora MŚP i projekt przewiduje 
dodatkowo zaangażowanie w ramach 
współpracy – co najmniej 1 podmiotu z 
sektora MŚP, 
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5 pkt – Beneficjentem projektu będzie 
podmiot z sektora MŚP i projekt przewiduje 
zaangażowanie w ramach współpracy – co 
najmniej 1 podmiotu z sektora MŚP oraz co 
najmniej 1 podmiotu należącego do katego-
rii: uczelnie, jednostki naukowe, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa inne niż MŚP. 
Punkty nie podlegają sumowaniu.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

Zakres współpracy z 
sektorem nauki 

W ramach kryterium premiowane będą projekty ze względu na planowany zakres współpracy z jed-
nostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.  
W ramach kryterium ocenie podlega współpraca:  
– prowadzona w okresie realizacji projektu i/lub w okresie trwałości, 
– mająca w szczególności następującą formułę:  
a) udział w roli partnera i/lubw ramach konsorcjum na rzecz realizacji projektu w poddziałaniu 1.2.2 
RPO WM, 
b) udział w ramach powiązania kooperacyjnego lub klastra lub platformy technologicznej, 
c) umowy wieloletnie dotyczące transferu wiedzy i/lub technologii w ramach realizacji konkretnych 
projektów B+R, 
d) organizacja staży pracowników B+R jednostek naukowych w przedsiębiorstwach lub pracowników 
B+R przedsiębiorstw w jednostkach naukowych.  

0-3 pkt  
0 pkt – w ramach projektu Wnioskodawca nie 
zadeklarował żadnej formy współpracy z 
jednostkami naukowymi,  
1 pkt – w ramach projektu Wnioskodawca 
zadeklarował 1 formę współpracy z jednost-
kami naukowymi, 
2 pkt – w ramach projektu Wnioskodawca 
zadeklarował 2 formy współpracy z jednost-
kami naukowymi, 
3 pkt – w ramach projektu Wnioskodawca 
zadeklarował powyżej 2 form współpracy z 
jednostkami naukowymi. 
Punkty nie podlegają sumowaniu. Przyznanie 
0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

Wzrost liczby etatów 
badawczych 

W ramach kryterium premiowane będą projekty, służące zwiększeniu liczby nowych etatów badaw-
czych, osiągniętemu w wyniku realizacji projektu – w relacji do bazowej liczby etatów badawczych 
utrzymywanych przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem realizacji projektu, według stanu na dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

0-3 pkt 
Punkty przyznawane są w następujący 
sposób: 
0 pkt – Wnioskodawca nie zadeklarował 
zwiększenia liczby etatów badawczych w 
wyniku realizacji projektu,  
1 pkt – Wnioskodawca zadeklarował zwięk-
szenie liczby etatów badawczych na poziomie 



 
 

220 
 

 

do 10%, 
2 pkt – Wnioskodawca zadeklarował zwięk-
szenie liczby etatów badawczych w 
przedziale powyżej 10% do 20%, 
3 pkt – Wnioskodawca zadeklarował zwięk-
szenie liczby etatów badawczych w 
przedziale powyżej 20%. 
Przesunięcie pracowników dotychczas 
zatrudnionych w ramach etatów badawczych 
lub niebadawczych do zadań realizowanych z 
wykorzystaniem nowej infrastruktury, nie 
będzie kwalifikowane jako utworzenie 
nowych etatów badawczych. 
Likwidacja istniejących etatów i ponowne 
zatrudnienie również nie będzie kwalifikowa-
ne jako utworzenie nowych etatów 
badawczych. 
Zadeklarowanie przez Wnioskodawcę 
określonej liczby etatów badawczych będzie 
równoznaczne ze zobowiązaniem do jej 
monitorowania i utrzymania w okresie 
trwałości projektu. 
Punkty nie podlegają sumowaniu.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z 
oceny. 

Wpływ na polityki horyzon-
talne 

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów, obejmujących badanie: 
1. wpływu projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz realizację zasady równo-
ści szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
neutralny wpływ – 0 pkt 
pozytywny wpływ – 2 pkt 
2. wpływu projektu na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego 
neutralny wpływ – 0 pkt 
pozytywny wpływ – 1 pkt 

0-3 pkt 
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Punkty podlegają sumowaniu.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny .W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z badanych polityk horyzontalnych należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień.  
Brak odpowiednich wyjaśnień skutkuje negatywną oceną projektu. 

Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy 
4 pkt – projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim ostateczne decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne) pozwalające na realizację całości inwestycji oraz 
posiada kompletny projekt budowlany 
3 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwo-
lenie na budowę lub dokumenty równoważne) umożliwiających realizację całego projektu jednakże 
posiada kompletny projekt budowlany umożliwiający realizację całego projektu oraz posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  
2 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji administracyjnych (pozwo-
lenie na budowę lub dokumenty równoważne) umożliwiających realizację całego projektu oraz nie 
posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, jednakże posiada komplet-
ny projekt budowlany.  
Punkty nie podlegają sumowaniu.  

2-4 pkt 

Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w projekcie oraz program funkcjonalno-
użytkowy, a projekt posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  
1 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w projekcie oraz program funkcjonalno-
użytkowy, jednakże nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.  
Punkty nie podlegają sumowaniu 

1-2 pkt 

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę 
4 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w projekcie, dysponuje niezbędnymi 
decyzjami, pozwoleniami na realizację projektu (jeżeli są wymagane), posiada opracowaną dokumenta-
cję / specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 
parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu umożli-
wiające realizację projektu (jeżeli wymagany) 
3 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w projekcie oraz posiada opracowaną 
dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 
parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (jeżeli 
wymagany), jednakże nie dysponuje niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację 

2-4 pkt 
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projektu (jeżeli są wymagane)  
2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w projekcie oraz posiada opracowaną 
dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do zakupu środków trwałych wraz z 
parametrami), jednakże nie dysponuje niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realiza-
cję projektu (jeżeli są wymagane) oraz nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji projektu (jeżeli wymagany) 
Punkty nie podlegają sumowaniu. 
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Województwo mazowieckie 

1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 

Typy projektów: 

• Projekty badawczo-rozwojowe 

• Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego 

Kryteria merytoryczne ogólne 

Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

Wykonalność finansowa  
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) czy założenia do analizy finansowej i ekonomicznej są poprawne i rzetelne; 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia; 

c) Wpływ na wykonalność finansową korekty finansowej będącej wynikiem przeprowadzonej i zakończonej do dnia 

przeprowadzania oceny kontroli prawidłowości realizacji zamówień w ramach projektu (jeśli dotyczy). 

0/1 

Wykonalność organizacyjna (kadro-
wa) techniczna  
i technologiczna 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy przyjęte założenia potwierdzają, że projekt jest wykonalny: 
a) technicznie;  

b) technologicznie; 

c) organizacyjnie.  

d) czy przedstawiono rzetelną analizę alternatywnych rozwiązań realizacji projektu i czy wybrano najkorzystniejsze roz-

wiązania (jeśli dotyczy). 

0/1 
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Efektywność 
projektu 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać czy przyjęte założenia pozwolą na osiągnięcie wskaźników na zaplanowanym 
poziomie. 

Jednoczenie w ramach kryterium ocenie podlegać będzie realizacja koncepcji uniwersalnego projektowania w odniesieniu do 
zapisów Wytycznych zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

0/1 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe 

Typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego 

Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba punktów 

Wpływ agendy badawczej 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy wykazano w 
sposób wiarygodny wpływ planowanych prac B+R na rozwój 
firmy i wzrost jej konkurencyjności poprzez : 
- związek przedmiotu planowanych do przeprowadzenia 
prac B+R z ich potencjałem na stworzenie przewagi konku-
rencyjnej oraz realnej perspektywy wzrostu firmy; 
- faktyczne nowatorstwo planowanych badań i ich rezulta-
tów. 

Spełnienie kryterium w stopniu: 

 wysokim – 3 pkt; 

 niskim – 0 pkt. 

 
 3 

 

Skala oddziaływania agendy 
badawczej 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy wykazano w 
sposób wiarygodny, że rezultaty badań i prac rozwojowych 
realizowanych na wspartej infrastrukturze B+R z dużym 
prawdopodobieństwem doprowadzą do powstania nowych 
rozwiązań w skali międzynarodowej lub krajowej. 

Rezultaty badań i prac rozwojowych realizowanych na wspartej 
infrastrukturze B+R z dużym prawdopodobieństwem doprowa-
dzą do powstania nowych rozwiązań: 

 w skali międzynarodowej –3 pkt; 

 w skali kraju – 2 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

3 

Zgodność z priorytetowymi 
kierunkami badań w ramach 
inteligentnej specjalizacji 
województwa mazowieckiego 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020 kryterium promuje 
projekty, w których agenda badawcza wskazana do realizacji 
na wspartej w ramach projektu infrastrukturze B+R przewi-
duje bezpośrednią realizację co najmniej jednego z celów 
badawczych określonych dla priorytetowych kierunków 
badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa 
mazowieckiego. 

Agenda badawcza realizuje co najmniej jeden z celów badaw-
czych – 6 pkt. 
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
 

6 
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Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba punktów 

Wpływ realizacji agendy 
badawczej na rozwój obszarów 
inteligentnej specjalizacji 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020 w ramach kryterium 
oceniane będzie, czy agenda badawcza planowana do 
realizacji na wspartej w ramach projektu infrastrukturze B+R 
pozytywnie wpłynie na rozwój inteligentnej specjalizacji 
województwa mazowieckiego lub rozwój działalności 
wnioskodawcy w jednym z obszarów inteligentnej specjali-
zacji województwa mazowieckiego (wskazanych w 
załączniku nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Mazowsza do 2020 roku). 

Spełnienie kryterium w stopniu: 

 wysokim – 1 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 

1 
 

Wykorzystanie potencjału 
badawczo-rozwojowego MŚP 
lub współpracy sieciowej z 
udziałem MŚP  

 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020 w ramach kryterium 

ocenie podlega współpraca:  

- prowadzona w okresie realizacji projektu lub w okresie 

trwałości,  

- nie dotycząca podmiotów powiązanych w rozumieniu 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomo-

cy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), 

- mająca w szczególności następującą formułę:  

a) udział w roli partnera lub w ramach konsorcjum na rzecz 

realizacji projektu,  

b) wspólnej realizacji projektów B+R na wspartej infrastruk-

turze, 

c) umowy wieloletniej dotyczącej transferu wiedzy i/lub 

technologii w ramach realizacji konkretnych projektów B+R.  

Kryterium premiuje projekty MŚP lub projekty angażujące 

Wnioskodawcą projektu będzie podmiot: 

 z sektora MŚP i projekt przewiduje zaangażowanie w 

ramach współpracy - co najmniej 1 podmiotu z sektora MŚP 

oraz co najmniej 1 podmiotu należącego do kategorii: 

jednostki naukowe
37

 i organizacje pozarządowe - w ramach 

funkcjonującej struktury sieciowej posiadającej cechy 

klastra – 9 pkt; 

 z sektora MŚP i projekt jest realizowany samodzielnie lub 

przewiduje dodatkowo zaangażowanie w ramach 

współpracy – co najmniej 1 podmiotu z sektora MŚP lub co 

najmniej 1 podmiotu należącego do kategorii: jednostki 

naukowe lub organizacje pozarządowe – 7 pkt; 

 inny niż MŚP i projekt przewiduje zaangażowanie w ramach 

współpracy – co najmniej 1 podmiotu z sektora MŚP – 5 

pkt; 

 inny niż MŚP i projekt nie przewiduje zaangażowania w 

ramach współpracy podmiotów z sektora MŚP – 0 pkt. 

9 
 

                                                                 
37

 Współpraca trwa przez minimum 6 miesięcy od 01.01.2011 r. 
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Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba punktów 

sieciową współpracę podmiotów, w tym MŚP.  

  

Udział Wnioskodawcy  
w regionalnym klastrze kluczo-
wym

38
 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020 w ramach kryterium 
sprawdzane będzie, czy projekt jest realizowany przez 
przedsiębiorstwo będące członkiem klastra posiadającego 
aktualny status mazowieckiego klastra kluczowego. 

Wnioskodawca należy do regionalnego klastra kluczowego – 2 
pkt. 
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

2 
 

Zakres projektu  

Kryterium premiuje projekty ukierunkowane na zakup 

aparatury i nie wymagające robót warunkowanych zgłosze-

niem albo pozwoleniem na budowę. 

 

Punkty przyznawane są w następujący sposób:  

 jeżeli dofinansowanie obejmuje wyłącznie inwestycję w 

aparaturę badawczą – 6 pkt; 

 projekt obejmuje dostosowanie obiektu do wykorzystania 

na cele projektu (prace wewnątrz budynku) – 4 pkt; 

 jeżeli projekt obejmuje budowę, rozbudowę wymagającą 

zgłoszenia albo pozwolenia na budowę – 0 pkt. 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

6 
 

Gotowość projektu do realizacji 

W ramach kryterium oceniany będzie stan przygotowania 

projektu do realizacji.  

 

 

Punkty przyznawane są w następujący sposób:  

 w stosunku do projektu została wydana ostateczna decyzja 

o pozwoleniu na budowę i na decyzję nie została wniesiona 

skarga do Sądu Administracyjnego albo dokonano 

zgłoszenia, od którego właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu, pozwalające na realizację całości inwestycji lub 

nie wymaga pozwolenia na budowę albo zgłoszenia – 6 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

6 
 

                                                                 
38 

Kryterium ma zastosowanie, o ile proces wyboru mazowieckich klastrów kluczowych został ukończony. 
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Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba punktów 

Udział środków własnych 

Kryterium promuje projekty, w których pomniejszono 
dofinansowanie poprzez zaangażowanie wkładu własnego 
Wnioskodawcy. 
Wkład własny wnioskodawcy powinien być określony 
wskaźnikiem: 
„Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) (Cl 6) [zł]” 

Wkład własny Wnioskodawcy przekracza wymagany minimalny 
wkład własny:  

 powyżej 15 % – 8 pkt; 

 powyżej 12 % do 15 % włącznie – 6 pkt; 

 powyżej 8 % do 12 % włącznie – 4 pkt; 

 od 3 % do 8 % włącznie – 2 pkt. 

 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

8 
 

Wzrost liczby etatów badaw-
czych 
 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020 w kryterium promuje 

projekty, służące zwiększeniu liczby nowych etatów badaw-

czych, osiągniętemu w wyniku realizacji projektu – w relacji 

do bazowej liczby etatów badawczych utrzymywanych przez 

Wnioskodawcę przed rozpoczęciem realizacji projektu, 

według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.  

 

Przesunięcie pracowników dotychczas zatrudnionych w 

ramach etatów badawczych lub niebadawczych do zadań 

realizowanych z wykorzystaniem nowej infrastruktury, nie 

będzie kwalifikowane jako utworzenie nowych etatów 

badawczych. Likwidacja istniejących etatów i ponowne 

zatrudnienie również nie będzie kwalifikowane jako utwo-

rzenie nowych etatów badawczych.  

Zadeklarowanie przez Wnioskodawcę określonej liczby 

etatów badawczych będzie równoznaczne ze zobowiąza-

niem do jej monitorowania i utrzymania w okresie trwałości 

projektu.  

Kryterium powiązane ze wskaźnikiem: „Liczba nowych 

naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24) [EPC]” 

Punkty przyznawane są w następujący sposób:  

 Wnioskodawca zadeklarował zwiększenie liczby etatów 

badawczych w przedziale powyżej 10% – 11 pkt; 

 Wnioskodawca zadeklarował zwiększenie liczby etatów 

badawczych w przedziale powyżej 5% do 10% – 8 pkt;  

 Wnioskodawca zadeklarował zwiększenie liczby etatów 

badawczych na poziomie od 3% do 5% – 5 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
11 
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Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba punktów 

Efektywność kosztowa 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, wskaźnik: „Liczba 
nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24) 
[EPC]” będzie służył KE do oceny realizacji celów RPO WM. 
 Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym wzorem: 
 

Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 

 <= 309 804 euro 

Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu: 

„Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 

24) [EPC]” 

Wartość dofinansowania UE wsparcia w przeliczeniu na 
jednego nowego naukowca nie może przekroczyć kwoty 
309 804 euro. Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym 
w regulaminie konkursu. 

Średnia wartość dofinansowania UE w przeliczeniu na 1 nowego 

naukowca w projekcie: 

 

 poniżej lub równe 228 985 euro – 8 pkt; 

 powyżej 228 985 euro i poniżej 269 395 euro – 6 pkt; 

 powyżej lub równe 269 395 euro i poniżej 309 804 euro – 

4 pkt. 

 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 
 

8 
 

Utworzenie staży lub praktyk 
absolwenckich 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020 w kryterium promuje 
projekty, w których utworzone zostaną na etapie realizacji 
agendy badawczej:  
- praktyki absolwenckie (w rozumieniu ustawy  
z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich) lub  
- staże (w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) dla bezro-
botnych do 30 roku życia; 
- praktyki studentów studiów 4 i 5 roku jednolitych studiów 
magisterskich lub studentów studiów drugiego stopnia; 
- praktyki uczestników studiów doktoranckich.  
Powyższe praktyki absolwenckie i staże muszą zostać 
utworzone maksymalnie do roku  
po rzeczowym zakończeniu projektu.  
Praktyka nie może trwać krócej niż miesiąc w pełnym 
wymiarze czasu pracy. W przypadku niepełnego wymiaru 

Wnioskodawca przewidział utworzenie stażu  
lub praktyki dla co najmniej:  

 w przypadku mikroprzedsiębiorstwa – 1 osoba – 4 pkt;  

 w przypadku małego przedsiębiorstwa – 2 osoby – 4 pkt;  

 w przypadku średniego przedsiębiorstwa – 3 osoby – 4 pkt; 

 w przypadku dużego przedsiębiorstwa – 4 osoby – 4 pkt. 

 
W przypadku partnerstwa punkty nie sumują się,  
co oznacza maksymalną liczbę punktów – 4 pkt. 
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

4 
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Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba punktów 

czasu pracy, łączny czas trwania musi odpowiadać 1 miesią-
cowi w pełnym wymiarze czasu pracy, jednakże czas ten nie 
może być dłuższy niż 6 miesięcy.  
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Typ projektów - Projekty badawczo-rozwojowe 
 

Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba punktów 

Rozwój technologii, 
obszarów gospodar-
czych lub procesów 
usługowych, zidentyfi-
kowanych jako 
kluczowe dla rozwoju 
regionu 

Zgodnie z RPO WM 2014 – 2020, kryterium promuje Wnioskodawcę, który 
wykazał, że projekt ma związek z rozwojem przynajmniej jednego z następu-
jących sektorów gospodarki, procesów usługowych lub technologii:  

Sektory gospodarki:  

 sektor chemiczny, 

 sektor medyczny, 

 sektor rolno-spożywczy, 

 sektor energetyczny, 

 sektor IT, 

 sektor budowlany. 

Technologie wiodące:  

 biotechnologia, 

 technologie informacyjno-komunikacyjne, 

 nanotechnologie, 

 fotonika, 

 elektronika. 

Procesy usługowe:  

 usługi B2B, 

 usługi B+R. 

Powyżej 2 wspieranych sektorów gospodarki/technologii 
wiodących/procesów usługowych - 2 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji  
w tym zakresie – 0 pkt. 

 

2 

Zgodność projektu  
z kilkoma obszarami 
inteligentnej specjali-
zacji województwa 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje projekty o większym 
potencjale oddziaływania na gospodarkę regionu, dzięki wykorzystaniu 
powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami inteligentnej specjalizacji. 

Projekt jest zgodny: 

 z 3 lub więcej obszarami inteligentnej specjalizacji 

województwa mazowieckiego – 6 pkt; 

 z 2 obszarami inteligentnej specjalizacji wojewódz-

twa mazowieckiego – 3 pkt. 

6 
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mazowieckiego Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji  
w tym zakresie – 0 pkt. 

Współpraca ze sferą 
B+R 

Zgodnie z RPO WM 2014 – 2020, kryterium promuje współpracę Wniosko-
dawcy  
z jednostkami naukowymi

39
. 

Współpraca zostanie określona wskaźnikiem: 

 „Liczba przedsiębiorstw współpracujących  

z ośrodkami badawczymi (CI 26) [szt.]” 

Jako ośrodki badawcze należy wykazywać jednostki naukowe w rozumieniu 
ustawy  
o zasadach finansowania nauki. 

Projekt będzie realizowany w formie: 

 Współpracy Wnioskodawcy w formie konsorcjum 

(funkcjonującego na podstawie umowy lub poro-

zumienia), w skład którego wchodzi więcej niż 

jedna jednostka naukowa – 4 pkt; 

 Współpracy Wnioskodawcy z jednostką naukową 

(na podstawie umowy lub porozumienia) – 2 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji  
w tym zakresie – 0 pkt. 

 

 

4 

Udział Wnioskodawcy  
w regionalnym klastrze 
kluczowym

40
 

Projekt jest realizowany przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum 
firm/powiązanie kooperacyjne będące członkiem klastra posiadającego 
aktualny status mazowieckiego klastra kluczowego. 

Wnioskodawca należy do regionalnego klastra kluczo-
wego – 3 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

 

3 

Udział środków 

własnych 

Kryterium promuje projekty, w których pomniejszono dofinansowanie poprzez 
zaangażowanie wkładu własnego Wnioskodawcy. 

 

Wkład własny Wnioskodawcy przekracza wymagany 
minimalny wkład własny,: 

 powyżej 24% - 15 pkt; 

 Powyżej 20% - 24% włącznie - 12 pkt; 

 Powyżej 15% - 20% włącznie - 10 pkt; 

 powyżej 12% do 15% włącznie - 8 pkt; 

 powyżej 8% do 12% włącznie - 5 pkt; 

15 

                                                                 
39 W rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit . a, b, c i f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). 

40 Kryterium ma zastosowanie, o ile proces wyboru mazowieckich klastrów kluczowych został ukończony. 
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 od 5% do 8% włącznie - 2 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji  
w tym zakresie – 0 pkt. 

Przewidywane ryzyka Wnioskodawca zidentyfikował ryzyka na etapie: 

 przeprowadzenia badań; 

 wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produk-

tów (wyrobów, usług) lub technologii produkcji, powstałych w 

wyniku zakładanego wdrożenia prac B+R. 

Przedstawiono adekwatny sposób ich minimalizacji. 

Spełnienie każdego z warunków – 2 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji  
w tym zakresie – 0 pkt. 

 

4 

Realizacja projektu  
w oparciu o metody 
projektowania zorien-
towanego  
na użytkownika 

 Kryterium promuje projekty obejmujące włączenie końcowych użytkowni-
ków  
(w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów) w proces tworzenia 
nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub technologii 
produkcji poprzez ich udział  
w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie 
nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu. 

Projekt zakłada włączenie końcowych użytkowników 
w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego 
produktu (wyrobu, usługi)  
lub technologii produkcji – 5 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

 

 

5 

Utworzenie staży lub 
praktyk absolwenckich  

 

Kryterium promuje projekty, w których utworzone zostaną na etapie badań 
lub wdrożeń:  

- praktyki absolwenckie (w rozumieniu ustawy  
z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich) lub  

- staże (w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy) dla bezrobotnych do 25 roku życia lub 
bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świa-
dectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, 
którzy nie ukończyli 27 roku życia.  

Powyższe praktyki absolwenckie i staże muszą zostać utworzone maksymal-

 Wnioskodawca przewidział utworzenie stażu  
lub praktyki dla co najmniej:  

 w przypadku mikroprzedsiębiorstwa – 1 osoba - 1 

pkt;  

 w przypadku małego przedsiębiorstwa - 2 osoby – 

1 pkt;  

 w przypadku średniego przedsiębiorstwa - 3 oso-

by – 1 pkt; 

 w przypadku dużego przedsiębiorstwa - 4 osoby – 

 

1 
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nie do roku  
po rzeczowym zakończeniu projektu. 

1 pkt. 

W przypadku partnerstwa punkty nie sumują się,  
co oznacza maksymalna liczbę punktów – 1 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji  
w tym zakresie – 0 pkt. 

Promowanie niskoemi-
syjności, oszczędności 
energii i efektywnego 
wykorzystania zasobów 
naturalnych 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, promowane są projekty, w których Wnio-
skodawca udowodni, że: 

  sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod 

eksploatacji urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających po-

zytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez 

dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji 

projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw  

i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i za-

razem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na 

środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wyko-

rzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.), 

  przewidywanym rezultatem projektu jest powstanie rozwiązania 

(produktu/technologii/usługi) pozytywnie oddziałującego na 

ochronę środowiska; dotyczy to w szczególności projektów doty-

czących następujących obszarów: czyste procesy, materiały  

i produkty, produkcja czystej energii, wykorzystanie odpadów w 

procesie produkcyjnym, zamknięcie obiegu wodnego i ściekowe-

go w ramach projektu etc. 

Spełnienie każdego z warunków – 2 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji  
w tym zakresie – 0 pkt. 
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Samodzielność  
w realizacji projektu 

Kryterium promuje samodzielność Wnioskodawcy i Partnerów w realizacji 
projektu. 

 

Udział wartości zleconych badań podwykonawcom 
w kosztach kwalifikowalnych:  

 0% - 10 pkt; 

 10% - 8 pkt;  

 20% - 4 pkt; 

 30% - 2 pkt; 

 40% - 1 pkt; 

 50% - 0 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji  
w tym zakresie – 0 pkt. 

 

 

 

 

10 

Zdolność do wdrożenia 
wyników projektu  
do własnej działalności 
gospodarczej 

 

Kryterium promuje przedsiębiorców, którzy wdrożą pozytywne wyniki badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu. 
Wdrożenie powinno nastąpić w terminie 3 lat od rzeczowego zakończenia 
projektu.  

W odniesieniu do projektów partnerskich wdrożenie może nastąpić u Wnio-
skodawcy lub Partnera nie będącego organizacją badawczą lub u obu naraz – 
przedsiębiorcy ustalają przekazywanie praw do wyników badań  
w porozumieniu lub umowie partnerskiej (obowiązkowo na zasadach ryn-
kowych). 

Wdrożenie wyników prac rozwojowych rozumiane jest 
jako: 

 wprowadzenie wyników prac rozwojowych wy-

łącznie do własnej działalności gospodarczej 

Wnioskodawcy lub Partnera poprzez rozpoczęcie 

produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyska-

nych wyników projektu – 6 pkt; 

 udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na 

korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy lub 

Partnerowi praw własności przemysłowej w dzia-

łalności gospodarczej prowadzonej przez innego 

przedsiębiorcę – 4 pkt; 

 sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw  

6 
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do wyników tych prac rozwojowych w celu 

wprowadzenia ich do działalności gospodarczej 

innego przedsiębiorcy  

(z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac 

rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych 

badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży) – 2 

pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji  
w tym zakresie – 0 pkt. 

Zapotrzebowanie 
rynkowe na rezultaty 
projektu 

 

Zgodnie z RPO WM 2014 – 2020, wykorzystanie w sferze gospodarczej wyni-
ków projektów badawczo-rozwojowych jest możliwe i zasadne z punktu 
widzenia potrzeb rynkowych. 

Wnioskodawca wykaże, że istnieje zapotrzebowanie rynkowe na wyniki 
badań przemysłowych lub prac rozwojowych. 

W przypadku badań i rozwoju ocenie będzie podlegała praktyczna przydat-
ność użytkowa produktu oraz czy produkt posiada dodatkową 
funkcjonalność, czy zaspokaja inne potrzeby, czy wprowadza nowe unikalne 
korzyści dla odbiorcy. Ocena następuje na podstawie analizy danych doty-
czących cech rynku docelowego oraz użytkowych i funkcjonalnych cech 
produktów spełniających podobną funkcję podstawową istniejących na 
rynku docelowym. 

Liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia 
dane kryterium w stopniu:  

 bardzo dobrym - 10 pkt; 

 dobrym – 5 pkt; 

 niskim lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 

10 
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Nowość rezultatów 
prac B+R 

 

Wnioskodawca przedstawił wiarygodne analizy, wskazujące, że zakładane 
nowe lub znacząco ulepszone produkty (wyroby, usługi) lub technologie 
produkcji, powstałe w wyniku zakładanego wdrożenia prac B+R, nie są jesz-
cze dostępne lub też są dostępne, ale oferują one nowe, innowacyjne 
funkcjonalności co najmniej w skali rynku, na którym konkuruje przedsię-
biorstwo z wyłączeniem rynku lokalnego. 

Liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia 
dane kryterium w stopniu: 

 bardzo dobrym – 10 pkt; 

 dobrym - 5 pkt; 

 niskim lub brak informacji w tym zakresie  - 0 pkt. 

10 

Siedziba Wnioskodaw-
cy 

Kryterium promuje Wnioskodawców posiadających siedzibę na terenie 
województwa mazowieckiego, co zwiększy prawdopodobieństwo pozytyw-
nego wpływu na rozwój infrastruktury B+R przyczyniając się  
do rozwoju ekonomicznego regionu. 

Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego – 10 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

 

10 
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Województwo opolskie  

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Projekt spełnia kryteria 
inwestycji początkowej. 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 
Kryterium dotyczy jedynie projektów objętych Regionalną Pomocą Inwestycyjną. 

Bezwzględny  
Wniosek wraz z załącznikami 

Projekt dotyczy wsparcia w 
obszarze Regionalnych 
Specjalizacji Inteligentnych. 

Weryfikacji podlega, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w zapisy dokumentu 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 w odniesieniu do zidentyfiko-
wanych specjalizacji inteligentnych w województwie opolskim. Dokumentem pomocnym przy 
weryfikacji niniejszego kryterium jest opracowanie „Specjalizacje inteligentne województwa opolskie-
go oraz potencjalne specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z wyszczególnieniem”. 

Bezwzględny  
Wniosek wraz z załącznikami 

W przypadku dużych przed-
siębiorstw Wnioskodawca 
zapewnia rozpowszechnianie 
wyników badań i rozwoju w 
gospodarce regionalne 

Za zapewnienie przez Wnioskodawcę rozpowszechnienia wyników prac B+R w gospodarce regionalnej 
uznaje się sytuację gdy wyniki prac: 
- zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co 
najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub; 
- zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w 
części A Wykazu czasopism naukowych opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go (część A wykazu czasopism został zamieszczony na stronie internetowej IP) lub ; 
- zostaną udostępnione w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp 
do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub; 
- zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogra-
mowania z licencją otwartego dostępu.  
Przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli 
przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości przez Instytucję Pośredniczącą.  
Rozpowszechnianie wyników prac B+R w gospodarce regionalnej musi nastąpić w okresie trwałości 

Bezwzględny  
Wniosek wraz z załącznikami 
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projektu. 

Wnioskodawca posiada 
plany dotyczące prac B+R w 
przedsiębiorstwie 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 –
2020.Plan dotyczący prac B+R w przedsiębiorstwie powinien zawierać: 
- cele prac B+R (końcowe i pośrednie) oraz pożądane stany rzeczy do których przedsiębiorstwo zmie-
rza; 
- metody realizacji tych celów; 
- niezbędne zasoby (osobowe, rzeczowe, finansowe, informacyjne), a także sposoby ich pozyskania, 
działania (operacje, czynności);  
- czas i miejsce ich wykonywania; 
- opis prac B+R realizowanych w ramach przedsięwzięcia; 
- uzasadnienie zgodności z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji w zakresie Inteligentnych Specjali-
zacji Regionalnych; 
- uzasadnienie potrzeb realizacji projektu. 

Bezwzględny  
Wniosek wraz z załącznikami 

Zaplanowane prace B+R są 
adekwatne i niezbędne do 
osiągnięcia celu projektu, a 
ryzyka z nim związane 
zostały zdefiniowane 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:  
- w kontekście wskazanej potrzeby społecznej/gospodarczej/rynkowej problem technologiczny został 
poprawnie zidentyfikowany w odniesieniu do celu i przedmiotu projektu;  
- wskazany problem technologiczny jest precyzyjnie określony;  
- zaplanowane prace B+R są niezbędne do osiągnięcia celu projektu/rozwiązania problemu technolo-
gicznego;  
- w kontekście wskazanego celu projektu/problemu technologicznego zaplanowane prace B+R są 
adekwatne;  
- planowane prace B+R zostały podzielone na jasno sprecyzowane i układające się w logiczną całość  
- etapy;  
- precyzyjnie określono efekt końcowy/kamień milowy każdego z etapów oraz wpływ braku jego 
osiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu;  
- zakładane rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu i 
budżetu;  
- zidentyfikowano i precyzyjnie opisano ewentualne ryzyka związane z pracami B+R;  
- uwzględniono (jeśli dotyczy) inne niż technologiczne ewentualne ryzyka/ zagrożenia/wymogi prawno-
administracyjne.  
Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki. 

Bezwzględny  
Wniosek wraz z załącznikami 

Potencjał Wnioskodawcy W ramach kryterium ocenie podlega, czy:  
– kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych 

Bezwzględny  
Wniosek wraz z załącznikami 
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prac doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwią-
zaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej, uzyskane 
patenty czy prawa ochronne na wzory użytkowe lub inne zastosowania wyników prac B+R;  
– liczba osób zaangażowanych (planowanych do zaangażowania) w realizację prac B+R jest adekwatna 
do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową realizację projektu;  
wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym 
infrastrukturą naukowo-badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo-badawczą oraz innym 
wyposażeniem niezbędnym do realizacji prac B+R w projekcie), zapewniającymi terminową realizację 
projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.  
Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki. 
Wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich zasobów już w momencie składania wniosku o dofinan-
sowanie. Część z nich może pozyskać w trakcie realizacji projektu, co zobowiązany jest opisać w 
projekcie wraz z określeniem warunków/wymogów stawianych podmiotowi/podmiotom, które 
zaangażowane zostaną do udziału w projekcie, w szczególności Wnioskodawca może powierzyć 
realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy (max. do wysokości 50% kosztów kwalifikowa-
nych).  
W takim przypadku weryfikacji podlega, czy wnioskodawca: wskazał podwykonawcę oraz opisał jego 
potencjał kadrowy i techniczny (analogicznie jak w przypadku wnioskodawcy) lub prawidłowo określił 
wymagania dotyczące potencjału kadrowego i technicznego stawiane potencjalnemu podwykonawcy, 
któremu zostanie powierzona realizacja części prac B+R w projekcie. 

Projekt obejmuje badania 
przemysłowe i prace rozwo-
jowe albo prace rozwojowe 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 
– projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych 
i prac rozwojowych albo prac rozwojowych;  
– zadania planowane do realizacji w ramach projektu zostały prawidłowo przypisane do kategorii: 
badań przemysłowych albo prac rozwojowych. 

Bezwzględny  
Wniosek wraz z załącznikami 

Projekt dotyczy innowacji 
produktowej lub procesowej 

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. 
Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje powstanie innowacji produktowej 
lub innowacji procesowej.  
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub 
nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przed-
siębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we 
wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie. 

Bezwzględny  
Wniosek wraz z załącznikami 

Skala innowacyjności pro- Produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu są innowacyjne co najmniej w skali regionu Bezwzględny  



 
 

241 
 

 

duktów/usług/technologii 
będących rezultatem projek-
tu 

(województwo). 
W tym kryterium oceniający opiera się na opinii wystawionej przez niezależnego i nie związanego z 
Wnioskodawcą eksperta (naukowca/badacza) z danej dziedziny nauki, potwierdzonej przez przedsta-
wiciela Sektora B+R.  
Sektor B+R: 
Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
które otrzymały co najmniej ocenę B, zgodnie z aktualnym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, lub jednostki naukowe zagraniczne o równorzędnej ocenie. 
Wzór opinii stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu. 

Wniosek wraz z załącznikami 

Projekt realizowany we 
współpracy z sektorem B+R. 

Punktowanie współpracy Wnioskodawcy z sektorem B+R w zakresie prac B+R w ramach projektu.  
Zakres współpracy wynika z dokumentacji projektowej w zakresie planowanej inwestycji. 

0-1 pkt waga 4 
0 pkt – brak współpracy;  
1 pkt – współpraca z sektorem B+R, tj. 

Innowacyjność produk-
tów/usług /technologii 
będących rezultatem projek-
tu 

0 pkt - produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu będą innowacyjne w skali regionu 
(województwo); 
2 pkt – produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu będą innowacyjne w skali kraju; 
4 pkt – produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu będą innowacyjne w skali świata; 
W tym kryterium oceniający opiera się na opinii wystawionej przez niezależnego i nie związanego z 
Wnioskodawcą eksperta (naukowca/badacza) z danej dziedziny nauki, potwierdzonej przez przedsta-
wiciela Sektora B+R. 

0, 2 lub 4 pkt waga 4 

Doświadczenie we współpra-
cy z sektorem B+R lub 
posiadanie własnej jednostki 
B+R 

0 pkt. – brak współpracy/ brak własnej jednostki B+R; 
1 pkt - współpraca trwa krócej niż 6 m-cy/ własna jednostka B+R funkcjonuje krócej niż 6 miesięcy; 
2 pkt - współpraca trwa co najmniej 6 m-cy, ale krócej niż 1 rok/ własna jednostka B+R funkcjonuje co 
najmniej 6 m-cy, ale krócej niż 1 rok; 
3 pkt - współpraca trwa co najmniej 1 rok, ale krócej niż 2 lata/ własna jednostka B+R funkcjonuje co 
najmniej 1 rok, ale krócej niż 2 lata; 
4 pkt - współpraca trwa co najmniej 2 lata/ własna jednostka B+R funkcjonuje co najmniej 2 lata. 
Długość współpracy i funkcjonowania własnej jednostki B+R oceniana jest na moment złożenia wnio-
sku. Współpraca Wnioskodawcy z sektorem B+R potwierdzona jest dokumentami np. umowa, zlecenie 
badań, wyniki badań, inne opracowania i dokumenty potwierdzające współpracę. Przedłożenie jedynie 
umowy podpisanej pomiędzy wnioskodawcą a sektorem B+R nie stanowi o współpracy i nie jest 
podstawą do nadania punktów w przedmiotowym kryterium. 

0-4 pkt waga 2 

Wzrost liczby etatów badaw-
czych będących rezultatem 

0 pkt – Wnioskodawca nie tworzy etatów badawczych; 
1 pkt – Wnioskodawca tworzy jeden etat badawczy będący rezultatem projektu; 

0-3 pkt waga 1 
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projektu 2 pkt – Wnioskodawca tworzy dwa etaty badawcze będące rezultatem projektu; 
3 pkt – Wnioskodawca tworzy trzy lub więcej etatów badawczych będących rezultatem projektu. 
Praca w niepełnym wymiarze godzin powinna zostać przeliczona na odpowiednią część EPC (np. praca 
całoroczna w wymiarze pół etatu 0,5 etatu = 0,5 EPC) 

Kryteria dodatkowe 

Projekt dotyczy działań 
ograniczających presje na 
środowisko, w tym m.in. 
ograniczających emisję 
substancji do środowiska 

0 pkt – Projekt nie dotyczy działań ograniczających presje na środowisko 
2 pkt - Działania określone w projekcie ograniczają presje na środowisko minimum w jednym poniż-
szych obszarów: 
- zmniejszenie emisji pyłowych i/lub gazowych do atmosfery, 
- zmniejszenie ilości odprowadzonych ścieków produkcyjnych i sanitarnych, 
- zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych i bytowych, 
- ograniczenie emisji hałasu do środowiska, 
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, 
- zmniejszenie zużycia wody, 
- zmniejszenie ilości surowców do produkcji, 
- wykorzystanie do produkcji materiałów pochodzących z odzysku 

0 lub 2 pkt waga 2 

Projekt realizowany w 
partnerstwie przez przedsię-
biorstwa z sektora MSP 

0 pkt – projekt nie realizowany w partnerstwie przez przedsiębiorstwa z sektora MSP 
1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie przez przedsiębiorstwa z sektora MSP 

0 lub 1 pkt waga 2 

Projekt realizowany przez 
duże przedsiębiorstwo we 
współpracy z MSP i/lub 
organizacjami pozarządo-
wymi i/lub instytucjami 
badawczymi 

Kryterium dotyczy Wnioskodawcy, który jest dużym przedsiębiorstwem zgodnie z definicją w załączni-
ku nr  
1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
0 pkt – Projekt nie realizowany we współpracy z MSP i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub instytu-
cjami badawczymi 
1 pkt - Projekt realizowany we współpracy z MSP i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami 
badawczymi. 
Współpraca musi dotyczyć merytorycznego zakresu projektu.  
Przez instytucje badawcze rozumie się Sektor B+R. 

0 lub 1 pkt waga 1 

Projekt realizowany przez 
przedsiębiorstwo z sektora 
MSP 

0 pkt - projekt nie realizowany przez przedsiębiorstwo z sektora MSP 
1 pkt – projekt realizowany przez przedsiębiorstwo z sektora MSP 

0 lub 1 pkt waga 1 

 



 
 

243 
 

 

Województwo podkarpackie 

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia 

Typy projektów: 

• Typ 2 – Prace B+R 

Kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe 

Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Zasada zapobiegania 
dyskryminacji  

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projekto-
wania i/lub racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury (jeśli charakter projektu 
dotyczy tych kwestii).  

Konieczność opisania sposobów zapewnienia dostępności dla osób różnymi rodzajami niepełnosprawności wynika z Rozporządzenia 1303/2013.  

W przypadku wybrania neutralnego wpływu projektu na zasadę, należy przedstawić uzasadnienia tej decyzji. Niespełnienie kryterium skutkuje odrzu-

ceniem wniosku o dofinansowanie. Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie. 

Równość szans kobiet i 
mężczyzn 

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na 
płeć. 

Zasada zrównoważonego 
rozwoju 

Weryfikacja, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Zasada zrówno-
ważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie 
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zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społe-
czeństwa. 

Zdolność adaptacji do zmian 
klimatu i reagowania na 
ryzyko powodziowe (jeśli 
dotyczy) 

Weryfikacja zdolności do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego). Wszelkie elementy infra-
struktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią (oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), powinny być zaprojektowane w sposób, 
który uwzględnia to ryzyko. Aplikacja projektowa musi wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki 
sposób zarządza się tym ryzykiem. 

Klauzula delokalizacyjna 
(jeśli dotyczy) 

Weryfikacja, czy w przypadku pomocy udzielonej ze środków RPO WP 2014-2020 dużemu przedsiębiorcy, wkład finansowy z funduszy nie spowoduje 
znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. 
(Kryterium dotyczy projektów objętych pomocą publiczną). 

Prawidłowość metodolo-
giczna i rachunkowa 
biznesplanu 

Weryfikacji podlegać będzie zgodność metodologiczna oraz prawidłowość rachunkowa biznesplanu. 

Poprawność analizy finan-
sowej i/lub ekonomicznej 
projektu 

Weryfikacji podlegać będzie w szczególności metodologia i poprawność sporządzenia analiz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie 
(np. m.in. Ustawa o rachunkowości) i wytyczne (m.in. wytyczne MIiR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 
tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, wytyczne IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie sporządzania 
studium wykonalności/biznes planu). W przypadku gdy wymagane będzie obliczenie wskaźników finansowych/ ekonomicznych sprawdzane będą m.in. 
realność i rzetelność przyjętych założeń oraz poprawność obliczeń.  

Spełnienie kryteriów wynika-
jących ze stosownych 
rozporządzeń pomocy 
publicznej/ pomocy de 
minimis 

Weryfikacji podlegać będzie spełnienie przez wnioskodawcę oraz projekt wymogów wynikających z rozporządzeń krajowych oraz unijnych w zakresie 
pomocy publicznej (także pomocy de minimis), w tym m. in.  

 czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z art. 2 pkt 18 Rozp. KE 651/2014? 

 czy wnioskodawca spełnia definicję MŚP zgodnie z zał. I do Rozp. KE 651/2014 (jeśli dotyczy)? 

Zapewnienie trwałości 
rezultatów projektu (zdol-
ność do utrzymania 
rezultatów przez minimum 5 
lat lub 3 lata (w przypadku 
MŚP) od zakończenia jego 
realizacji. 

Weryfikacji podlegać będzie czy projektodawca jest zdolny do utrzymania rezultatów projektu (przez minimum 5 lat lub 3 lata  
w przypadku MŚP od zakończenia jego realizacji), zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym. 

Wykonalność instytucjonal-
na oraz finansowa projektu. 

Weryfikacji podlegać będzie:  

 czy wnioskodawca dysponuje m.in. odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, niematerialnymi, doświadczeniem niezbędnymi do prawi-

dłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów, 
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 czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi realizacje projektu biorąc pod uwagę zaplanowany budżet 

oraz harmonogram jego realizacji w oparciu o dokumenty finansowe, np.: 

 promesa kredytowa/promesa leasingu finansowego/promesa pożyczki inwestycyjnej, wystawiona na podstawie zweryfikowanej 

przez bank zdolności finansowej wnioskodawcy;  

 miesięczne zestawienie obrotów na rachunku/ rachunkach (głównym i pomocniczych) za ostatnie 12 miesięcy oraz saldo na tych 

rachunkach 

 umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego. 

Dopuszcza się przedstawienie przez wnioskodawcę innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie środków pieniężnych gwarantują-
cych finansowe wykonanie projektu. 

Obowiązek przedłożenia dokumentów oraz ich rodzaj uzależniony jest od typu projektów objętych danym konkursem i będzie każdorazowo doprecy-
zowywany w dokumentacji konkursowej. 

Wykonalność techniczna  
i technologiczna projektu 
(jeśli dotyczy) 

Celem kryterium będzie ustalenie: 

 czy wybrano optymalny wariant realizacji projektu 

 czy harmonogram i budżet realizacji projektu jest realny i możliwy do osiągnięcia 

 czy dokumentacja techniczna projektu obejmuje cały zakres rzeczowy wniosku, dla którego jest wymagana (jeśli dotyczy) 

 czy proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne: 

 zapewniają wykonanie projektu przy założonych kosztach, terminach oraz należytej jakości, 

 spełniają obowiązujące wymogi (normy, zasady sztuki budowlanej) i zapewniają gwarancję efektywnego wykonania i eksploatacji inwestycji 

(jeśli dotyczy) 

 czy zaproponowane w projekcie rozwiązania technologiczne, zakres prac, obiekty, wyposażenie i ich parametry są poprawne oraz optymalne 

pod względem osiągnięcia zaplanowanych produktów, rezultatów i realizacji celów projektu  

 czy zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem technicznym. 

Zasadność oraz racjonalność 
zaplanowanych wydatków  

Weryfikacji podlegać będzie czy wydatki planowane do poniesienia są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez 

wnioskodawcę działań a także niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów i celów projektu. 

Przez uzasadnione wydatki należy rozumieć takie wydatki, które są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie i 
uznanych za kwalifikowane.  

Przez racjonalne wydatki należy rozumieć takie wydatki, których wysokość jest dostosowana do zakresu zaplanowanych działań. Nie mogą być one 
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zawyżone ani zaniżone.  

Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne w ramach projektu w przy-
padku uznania ich za niezasadne lub o zawyżonej wartości. Poziom obniżenia lub uznanie wydatku za nieuzasadnione nie może przekroczyć 20% 
wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.  

Jeśli zdaniem oceniającego więcej niż 20% wartości wydatków kwalifikowanych jest nieuzasadnione lub zawyżone uznaje się, że projekt nie spełnia 
kryterium. Ponadto w przypadku gdy dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych limitów określonych w regulaminie konkursu 
kryterium uznaje się także za niespełnione. 

Realność wskaźników  Weryfikacji podlegać będzie wiarygodność oraz możliwość osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników przy założonym sposobie realizacji projektu.  

 

Kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne 

Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Kwalifikowalność prac B+R  

Ocenie podlegać będzie spełnienie następujących warunków: 

1.Projekt wpisuje się w kategorię badań przemysłowych lub  

eksperymentalnych prac rozwojowych. 

2.Prawidłowo przedstawiono poziom gotowości technologicznej  

projektu (TRL). 

3.Projekt nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. 

4.Dokonano oceny zapotrzebowania rynkowego na planowane rezultaty prac B+R.  

5.Dokonano oceny opłacalności wdrożenia prac B+R. 

6.Zaplanowane prace B+R są niezbędne do osiągnięcia celu projektu/ rozwiązania problemu technologicznego. 

7.W kontekście wskazanego celu projektu/problemu technologicznego zaplanowane prace B+R są adekwatne. 

8.Zidentyfikowano i precyzyjnie opisano ewentualne ryzyka związane z pracami B+R. 

9.Uwzględniono (jeśli dotyczy) inne niż technologiczne ewentualne ryzyka/zagrożenia. 

10.Precyzyjnie określono efekt końcowy projektu. 

Współpraca dużego przed-
siębiorstwa/dyfuzja 

Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uzależnione będzie od spełnienia 
warunku dyfuzji innowacji albo współpracy w zakresie działalności B+R dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarzą-
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innowacji (dotyczy dużych 
przedsiębiorstw) 

dową lub instytucją badawczą. Warunek dyfuzji innowacji jest spełniony gdy wyniki prac B+R:  

 zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub; 

 zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, lub; 

 zostaną udostępnione w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (su-

rowych danych badawczych), lub; 

 zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostę-

pu.  

Przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia. Rozpowszechnianie wyników 
prac B+R w gospodarce regionalnej musi nastąpić w okresie wskazanym w regulaminie konkursu. 

1. Czy wnioskodawca zapewnił, iż wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znaczącego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokali-

zacjach tego przedsiębiorcy na terenie UE.  

Własność intelektualna nie 
stanowi bariery dla wdroże-
nia rezultatów projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega czy: 

1. Wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie; 

2. Wnioskodawca uprawdopodobnił, że brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań/technologii/wyników prac B+R, których istnienie 

uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu. 

3. Przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem 

wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba).  
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Kryteria merytoryczne jakościowe 

Kryteria merytoryczne jakościowe 

Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny / punktowania  
Maks. 

liczba pkt. 

Poziom gotowości technolo-

gicznej projektu  

Liczba punków przyznawana w zależności od gotowości technologicznej projektu, 

w oparciu o zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 

2014-2020. 

Punktacja:  

 Poziom II-II – 10 pkt.,  

 Poziom IV-VI – 20 pkt.,  

 Poziom VII-IX – 30 pkt.  

Jeżeli prace B+R w ramach projektu obejmują kilka 

kolejnych poziomów, punkty są przyznawane dla 

najwyższego zidentyfikowanego poziomu. 

30 

Realizacja projektu zakłada 

współpracę z jednostką 

naukową 

Liczba punków przyznawana w zależności od tego czy projekt zakłada współpracę 

prowadzoną w sposób ciągły,  

w sformalizowanej formie (na podstawie umowy) z przynajmniej jedną jednostką 

naukową.  

W ramach kryterium przez jednostkę naukową należy rozumieć jednostkę 

naukową w myśl ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), posiadającą przyznaną 

kategorię A, A+ lub B, o której mowa w art. 42 wym. ustawy, a także jednostki 

naukowe w innych krajach.  

Jednostki naukowe - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace 

rozwojowe:  

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych 

uczelni,  

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 

Punktacja:  

 Realizacja projektu zakłada współpracę z 

jednostką naukową - 20 pkt.,  

 Realizacja projektu zakład współpracę z 

dwiema lub więcej jednostkami naukowymi – 

25 pkt.  

 
25 
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kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),  

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytu-

tach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),  

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych 

przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

e) Polską Akademię Umiejętności,  

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi 

badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia 

KE 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 (Dz. Urz. 

UE L z 2014 r., nr 187, s.1).  

Innowacyjność badań 

Ocenie podlega zakres rzeczowy projektu na podstawie informacji zawartych we 

wniosku  

o dofinansowanie. 

Oceniający przyznaje punkty w zależności od tego czy prace B+R są ukierunkowa-

ne na wprowadzenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy innowacji co najmniej w 

skali kraju: 

1. produktowej 

2. procesowej. 

Przez innowację produktową rozumie się wprowadzenie wyrobu lub usługi, które 
są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań, w 
szczególności pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materia-
łów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech 
funkcjonalnych. Przez innowację procesową rozumie się wdrożenie nowej lub 
znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy, w tym znaczące zmiany 
w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacją proceso-
wą nie są: niewielkie zmiany lub ulepszenia, zwiększenie mocy produkcyjnych lub 
usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo 

 

Punktacja: 

Prace B+R są ukierunkowane na wprowadzenie w 

przedsiębiorstwie innowacji: 

 produktowej - 15 pkt.,  

 procesowej – 10 pkt.  

Jeżeli projekt wpisuje się w więcej niż jedną 

kategorię z wyżej wymienionych, punkty są 

przyznawane dla kategorii najwyżej punktowanej. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

15 
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podobnych do obecnie stosowanych, zaprzestania stosowania danego procesu, 
prostego odtworzenia lub podwyższenia majątku, zmian wynikających wyłącznie 
ze zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, 
dostosowania do potrzeb rynku lokalnego, regularnych zmian sezonowych lub 
innych zmian cyklicznych, obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produk-
tami. Dokonując oceny eksperci mają na względzie, iż priorytetem jest wspieranie 
powstania innowacyjnych produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze 
dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne ale oferują nowe, 
innowacyjne funkcjonalności co najmniej  

w skali polskiego rynku. 

Wkład własny wyższy od 

wymaganego 

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego wnio-

skodawcy 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 równocze-

snym ubieganiu się przez wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, 

punkty nie będą przyznawane.  

Aby uzyskać punkty, wnioskodawca musi obniżyć wartość 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 punk-

tów 

5  

Udział partnerów w projekcie 
Kryterium preferować będzie projekty realizowane w partnerstwie przynajmniej  

z jednym przedsiębiorstwie posiadającym status MŚP. 

Punktacja: 

Projekt realizowany w partnerstwie z MŚP – 5 

pkt.  

5 

Udział w klastrach, stowarzy-

szeniach branżowych, izbie 

gospodarczej  

Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa prowadzące udokumentowaną 

współpracę w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej. 

Wnioskodawca musi prowadzić, udokumentowaną współpracę w ramach klastra, 

izby gospodarczej, stowarzyszenia branżowego związanego z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, przed dniem ogłoszenia konkursu.  

Punktacja:  

W przypadku posiadania udokumentowanej 

współpracy w podanym zakresie, przez min. 6 

miesięcy, licząc wstecz od dnia poprzedzającego 

ogłoszenie konkursu - 5 pkt.  

5 

Planowane jest wdrożenie Punkty przyznawane będą w zależności od tego czy wdrożenie rezultatów Punktacja:  5 
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wyników prac B+R w działal-

ności gospodarczej 

wnioskodawcy na terenie 

województwa podkarpackiego 

projektu planowane jest w działalności gospodarczej wnioskodawcy na terenie 

województwa podkarpackiego.  

Ww. kryterium nie wyklucza możliwości równoczesnego wdrożenia badań w 

innych regionach lub na terytorium innego państwa UE- nie jest to jednak 

punktowane.  

Wdrożenie wyników prac B+R na terenie woje-

wództwa podkarpackiego – 5 pkt.  

Siedziba, oddział, miejsce 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Liczba punktów przyznawana będzie wnioskodawcy, który na moment złożenia 

wniosku o dofinansowanie posiada siedzibę, oddział, miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego. 

Punktacja: 

Wnioskodawca posiada siedzibę, oddział, miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej – 10 pkt. 

Wnioskodawca nie posiada siedziby, oddziału, 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – 

0 pkt. 

10 

   SUMA: 100 

 

Typ 3 – Infrastruktura B+R  

Kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe 

Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i 
mężczyzn 

Weryfikacja zgodności projektu z horyzontalnymi zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, 

usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnospraw-

ność, wiek lub orientację seksualną. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania 

zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzy-

stania ze wspieranej infrastruktury (jeśli charakter projektu dotyczy tych kwestii). 

Zasada zrównoważonego rozwoju 
Weryfikacja, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka 
na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu zakłada się podejmowa-
nie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, 
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uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Zdolność adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko 
powodziowe (jeśli dotyczy) 

Weryfikacja zdolności do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia powodzio-
wego). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią (oceniana zgodnie z 
dyrektywą 2007/60/WE), powinny być zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko. Aplikacja projektowa 
musi wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób zarządza się 
tym ryzykiem. 

Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy) 

Weryfikacja, czy w przypadku pomocy udzielonej ze środków RPO WP 2014-2020 dużemu przedsiębiorcy, wkład 
finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na 
terytorium UE w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. 
(Kryterium dotyczy projektów objętych pomocą publiczną). 

Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu. Weryfikacji podlegać będzie zgodność metodologiczna oraz prawidłowość rachunkowa biznesplanu. 

Poprawność analizy finansowej i/lub ekonomicznej projektu 

Weryfikacji podlegać będzie w szczególności metodologia i poprawność sporządzenia analiz w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa w tym zakresie (np. m.in. Ustawa o rachunkowości) i wytyczne (m.in. wytyczne MIiR w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projek-
tów hybrydowych na lata 2014-2020, wytyczne IZ RPOWP na lata 2014-2020 w zakresie sporządzania studium 
wykonalności/biznes planu). W przypadku gdy wymagane będzie obliczenie wskaźników finansowych/ ekonomicz-
nych sprawdzane będą m.in. realność i rzetelność przyjętych założeń oraz poprawność obliczeń.  

Spełnienie kryteriów wynikających ze stosownych rozporzą-
dzeń pomocy publicznej/ pomocy de minimis. 

Weryfikacji podlegać będzie spełnienie przez wnioskodawcę oraz projekt wymogów wynikających z rozporządzeń 
krajowych oraz unijnych w zakresie pomocy publicznej (także pomocy de minimis), w tym m. in.  

 czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z art. 2 

pkt 18 Rozp. KE 651/2014 

 czy wnioskodawca spełnia definicję MŚP zgodnie z zał. I do Rozp. KE 651/2014 (jeśli dotyczy) 

Zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do 
utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat lub 3 lata (w 
przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji. 

Weryfikacji podlegać będzie czy projektodawca jest zdolny do utrzymania rezultatów projektu (przez minimum 5 lat 
lub 3 lata w przypadku MŚP od zakończenia jego realizacji), zarówno pod względem finansowym (spełnienie kryteriów 
progowych, między innymi NPV>0 w okresie trwałości projektu), jak i organizacyjnym. 

Wykonalność instytucjonalna oraz finansowa projektu. 

Weryfikacji podlegać będzie:  

 czy wnioskodawca dysponuje m.in. odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, niematerialnymi, doświad-

czeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów.  

 czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowym umożliwiającymi realizacje projektu biorąc 

pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji. 
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Wykonalność techniczna i technologiczna projektu. (jeśli 
dotyczy) 

Celem kryterium będzie ustalenie: 

 czy wybrano optymalny wariant realizacji projektu 

 czy harmonogram i budżet realizacji projektu jest realny i możliwy do osiągnięcia 

 czy dokumentacja techniczna projektu obejmuje cały zakres rzeczowy wniosku, dla którego jest wymagana 

(jeśli dotyczy) 

 czy proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne: 

 zapewniają wykonanie projektu przy założonych kosztach, terminach oraz należytej jakości, 

 spełniają obowiązujące wymogi (normy, zasady sztuki budowlanej) i zapewniają gwarancję efektywnego 

wykonania i eksploatacji inwestycji (jeśli dotyczy) 

 czy zaproponowane w projekcie rozwiązania technologiczne, zakres prac, obiekty, wyposażenie i ich parametry 

są poprawne oraz optymalne pod względem osiągnięcia zaplanowanych produktów, rezultatów i realizacji ce-

lów projektu  

 czy zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem technicznym? 

Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków  

Weryfikacji podlegać będzie czy wydatki planowane do poniesienia są uzasadnione i racjonalne w 

stosunku do zaplanowanych przez wwnioskodawcę działań a także niezbędne do osiągnięcia zakła-

danych rezultatów i celów projektu. 

Przez uzasadnione wydatki należy rozumieć takie wydatki, które są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją 
działań zaplanowanych w projekcie i uznanych za kwalifikowane.  

Przez racjonalne wydatki należy rozumieć takie wydatki, których wysokość jest dostosowana do zakresu zaplanowa-
nych działań. Nie mogą być one zawyżone ani zaniżone.  

Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifiko-
walne w ramach projektu. W przypadku gdy dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych 
limitów określonych w regulaminie konkursu kryterium uznaje się za niespełnione. 

Realność wskaźników  
Weryfikacji podlegać będzie wiarygodność oraz możliwość osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników przy założo-
nym sposobie realizacji projektu.  
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Kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne 

Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Plan B+R  
(dotyczy projektów z zakresu infrastruktury B+R przeznaczonej 
do prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych) 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy przedsiębiorstwo przedstawiło plan prac badawczo-rozwojowych 
uzasadniający realizację 

projektu. 

Komplementarność infrastruktury B+R  
(dotyczy projektów z zakresu infrastruktury B+R instytucji 
otoczenia biznesu do świadczenia usług na zewnątrz) 

Weryfikacji będzie podlegać, czy: 

2. Inwestycja stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów i wynika z zapotrzebowana firm technologicz-

nych na podobną infrastrukturę B+R. 

3. Inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja przyczyni się do redukcji kosztów związa-

nych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R i jest niezbędna do 

realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych. 

Współpraca dużego przedsiębiorstwa/dyfuzja innowacji 
(dotyczy dużych przedsiębiorstw) 

Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw 
uzależnione będzie od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo współpracy w zakresie działalności B+R dużego 
przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucją badawczą. Warunek dyfuzji 
innowacji jest spełniony gdy wyniki prac B+R:  

 zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o 

randze ogólnokrajowej lub; 

 zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, lub; 

 -zostaną udostępnione w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do 

uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub; 

 zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania 

z licencją otwartego dostępu.  

Przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia 
prowadzonej w ramach kontroli trwałości. Rozpowszechnianie wyników prac B+R w gospodarce regionalnej musi 
nastąpić w okresie trwałości projektu. 
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Kryteria merytoryczne jakościowe 

Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny / punktowania  
Maks. 

liczba pkt. 

Współpraca z jednostkami 

naukowymi  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy przewidziano współpracę 

rozumianą jako nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową 

związaną z wykorzystaniem wspartej w ramach projektu infrastruktury badaw-

czej.  

W ramach kryterium przez jednostkę naukową należy rozumieć jednostkę 

naukową w myśl ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), posiadającą przyznaną 

kategorię A, A+ lub B, o której mowa w art. 42 wym. ustawy, a także jednostki 

naukowe w innych krajach.  

Jednostki naukowe - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace 

rozwojowe:  

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych 

uczelni,  

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),  

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytu-

tach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),  

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych 

przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

e) Polską Akademię Umiejętności,  

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e,  

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organiza-

cjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 

Punktacja:  

 Planowana współpraca w obszarach wskaza-

nych w pkt. 1-3 – 10 pkt.,  

 Rozwijanie współpracy w jednym określonym 

obszarze w pkt. 1-3 – 20 pkt.,  

 Rozwijanie współpracy w dwóch i więcej 

obszarach wskazanych w pkt. 1-3 – 30 pkt.  

 

30 
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pkt 83 rozporządzenia KE 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 (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).  

Współpraca z jednostkami naukowymi powinna być stosownie udokumentowana 

(np. umowa współpracy, porozumienie, listy intencyjne), trwała, i szczegółowo 

opisana we wniosku.  

Premiowane formy współpracy:  

1. współpraca w ramach umowy wieloletniej,  

2. współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu 

badawczego lub rozwojowego,  

3. płatny staż pracownika B+R z danej jednostki naukowej (nie krócej niż 6 

miesięcy).  

Liczba przedsiębiorstw korzy-

stających ze wspartej 

infrastruktury badawczej  

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 infrastruktu-

ry 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 – 10 pkt.,  

 6-10 przedsiębiorstw – 20 pkt.,  

 powyżej 10 przedsiębiorstw – 30 pkt.  

 

30 

 

Udział w klastrach, stowarzy-

szeniach branżowych, izbie 

gospodarczej  

Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa prowadzące udokumentowaną 

współpracę w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej.  

Wnioskodawca musi prowadzić, udokumentowaną współpracę w ramach klastra, 

izby gospodarczej, stowarzyszenia branżowego związanego z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, przed dniem ogłoszenia konkursu.  

Punktacja:  

W przypadku posiadania udokumentowanej 
współpracy w podanym zakresie, przez min. 6  

miesięcy, licząc wstecz od dnia poprzedzającego 

ogłoszenie konkursu - 15 pkt.  

15 

Doświadczenie w zakresie 

realizacji projektów badawczo-

W ramach kryterium ocenie będzie podlegało doświadczenie wnioskodaw-

cy/partnera w zakresie realizacji projektów B+R w formie:  

Punktacja:  

W przypadku wykazania przez wnioskodaw-
15 
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rozwojowych  1. samodzielnie przeprowadzonych prac B+R,  

2. współpracy w ramach umowy wieloletniej dotyczącej prowadzenia prac 

badawczo-rozwojowych,  

3. współpracy w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu 

badawczego lub rozwojowego,  

4. płatnego stażu pracownika B+R z danej jednostki naukowej,  

5. zakupu usług B+R w jednostkach naukowych,  

6. świadczenia usług B+R.  

cę/partnera doświadczenia w co najmniej jednym 

z obszarów wymienionych w pkt. 1-6 – 15 pkt.  

Wkład własny wyższy od 

wymaganego  

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego wnio-

skodawcy 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 równocze-

snym ubieganiu się przez wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, 

punkty nie będą przyznawane.  

Aby uzyskać punkty, wnioskodawca musi obniżyć wartość 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 2 

punkty.  

Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu 

wkładu własnego nie może przekroczyć 10 

punktów.  

10 

   SUMA: 100 
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Województwo podlaskie 

Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach 

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach 

 

Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena  

Zgodność projektu z ,,Planem 
rozwoju przedsiębiorczości w 
oparciu o inteligentne specjali-
zacje województwa 
podlaskiego na lata 2015 - 
2020+ 

Wymogi kryterium: 
Czy przedmiot projektu jest zgodny z obszarami zaliczanymi do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w „Planie 
rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015 -2020+”? 
(projekt dotyczy specjalizacji z rdzenia i/lub obszarów należących do łańcucha wartości i/lub specjalizacji wscho-
dzących). 
Ocena odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych w Planie prac B+R 

Tak / nie 

Warunki wsparcia inwestycji 
dużych przedsiębiorstw 
(dotyczy tylko dużych przed-
siębiorstw) 

Wymogi kryterium: 
Czy Wnioskodawca wykazał, iż nastąpił efekt dyfuzji innowacji działalności B+R+I do gospodarki? i/lub: 
Czy Wnioskodawca wykazał współpracę z MSP lub organizacjami pozarządowymi? 
Warunkiem dopuszczającym duże przedsiębiorstwo do skorzystania z dofinansowania jest spełnienie przez niego 
warunków Komisji Europejskiej – dyfuzji innowacji do B+R+I i/lub współpraca z MSP/NGO. Warunkiem otrzymania 
przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP wsparcia w konkursie jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie występo-
wania (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji poprzez opis planowanej współpracy z 
MŚP lub NGO lub organizacjami badawczymi, w tym w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym 
projektem. 

Tak / nie / nie dotyczy 

Zakłócenie rynku (dotyczy 
tylko dużych przedsiębiorstw) 

Wymogi kryterium: 
Czy Wnioskodawca zapewnił, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy 
w istniejących lokalizacjach na terytorium UE? 
Za znaczący ubytek liczby miejsc pracy uważa się pełne zamknięcie miejsc pracy lub utratę co najmniej 100 miejsc 
pracy lub zmniejszenie o co najmniej 50% siły roboczej w zakładzie w dniu złożenia wniosku w porównaniu do 
przeciętnego zatrudnienia w zakładzie w każdym z dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku). 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca zamknął lub planuje zamknąć taką samą lub podobną działalność na terytorium 

Tak / nie / nie dotyczy 
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UE w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku lub przed zakończeniem okresu trwałości projektu. 

Zgodność z typami projektów 
wskazanymi w SZOOP 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt obejmuje przynajmniej jeden z typów projektów wymienione w SZOOP? Tj.: 
- w ramach realizacji projektu będzie tworzone lub rozwijane zaplecze badawczo-rozwojowe służące działalności 
inwestycyjnej 
- w ramach realizacji projektu będą prowadzone przez przedsiębiorstwo prace B+R ukierunkowane na wdrożenie  
- w ramach realizacji projektu zaplanowano wdrożenie własnych lub zakupionych wyników prac B+R 
Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych 
(eksperymentalnych prac rozwojowych) uzupełniających /dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębior-
stwa. 
Czy projekt obejmuje jedynie badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe albo prace rozwojowe? 

Tak / nie 

Plan prac B+R Wymogi kryterium: 
Czy Wnioskodawca przedstawił Plan prac B+R, który będzie realizowany przez wspierane przedsiębiorstwo? 
Plan prac B+R musi zawierać minimalne wymogi określone przez IOK w tym w szczególności analizę zapotrzebowa-
nia rynkowego na rezultaty projektu oraz udowadniać, iż zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do 
osiągnięcia celu B+R Wnioskodawcy 

Tak / nie 

Własność intelektualna nie 
stanowi bariery dla wdrożenia 
rezultatów projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 
– wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R 
zaplanowanych w projekcie; 
– wnioskodawca uprawdopodobnił, że brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań / technologii/wyników 
prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdroże-
nia wyników projektu; 
– przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowa-
niem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba). 
Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony 
patentowej może być niezasadne. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do szczegółowego opisania we wniosku o dofinansowanie, z jakich baz danych 
(patentowych i publikacji) korzystał, podania słów kluczowych, których użył oraz wyników, które uzyskał w związku 
z badaniem stanu techniki.  
Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki. 

Tak / nie 

Analiza ryzyka Wymogi kryterium: 
Czy przeprowadzono analizę ryzyk prac B+R (analiza ryzyk prac B+R oraz innych zagrożeń (np. prawno-
administracyjnych) musi zostać ujęta w kontekście działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz zobrazować jak 

Tak / nie 
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ziszczenie się ryzyk związanych z niepowodzeniem prac B+R przełoży się na sytuację finansową podmiotu gospo-
darczego wraz z przypisanymi środkami zaradczymi). 

Innowacyjność projektów Wymogi kryterium: 
Czy prowadzone w ramach projektu prace B+R dotyczą innowacji produktowej i/lub procesowej?  
Czy prowadzone w ramach projektu prace B+R dotyczą innowacji organizacyjnej i/lub marketingowej zintegrowa-
nej z innowacją produktową lub procesową? 

Tak / nie / nie dotyczy 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycz-
nych dopuszczających 

Nazwa kryterium Opis kryterium Maksymalna liczba punktów 

Wpisywanie się projektu w 
regionalną strategię inteli-
gentnej specjalizacji 

Ocena kryterium: 
Zakres projektu wpisuje się w obszary wskazane w ,,Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne 
specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+”. 
Ocenie będzie podlegało, czy: 
– przedsięwzięcie wpisuje się w specjalizacje z rdzenia RIS3 (bez względu na to czy wpisuje się w jedną czy w cztery 
specjalizacje) - 26 pkt 
– Wnioskodawca zamierza realizować przedsięwzięcie wpisujące się w „łańcuch wartości” - 18 pkt; 
– Wnioskodawca zamierza realizować przedsięwzięcie wpisujące się w „specjalizacje wschodzące” - 10 pkt. 
Punkty nie podlegają sumowaniu. 
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 26 pkt. 
Ocena odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych w Planie prac B+R 

26 

Współpraca Ocena kryterium: 
W ramach kryterium sprawdzane będzie, czy projekt jest realizowany przez konsorcja przedsiębiorstw/spółki 
celowe/konsorcja przemysłowo-naukowe. Charakter współpracy powinien być powiązany z zakresem prac badaw-
czo-rozwojowych. 
W przypadku realizacji projektów we współpracy ocena będzie dokonana na podstawie za łączonej umo-
wy/porozumienia o współpracy. Współpraca: 
– w formie konsorcjum/w formie spółki celowej co najmniej dwóch podmiotów – 5 pkt 
– plus dodatkowe punkt jeśli konsorcjum/spółka celowa tworzona jest: 
– z jednostką naukową regionalną 1pkt. 
–z jednostką naukową krajową spoza regionu 2 pkt. 

10 
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–z jednostką naukową zagraniczną 3 pkt. 
–z udziałem przedsiębiorstw z krajowego klastra kluczowego 3 pkt. 
Współpraca poza konsorcjum/spółką: 
- w ramach krajowego klastra kluczowego 3 pkt 
- poprzez współpracę w ramach klastra, organizacji branżowej/izby gospodarczej/izby rzemieślniczej – 2 pkt, 
- poprzez współpracę w ramach parku naukowo - technologicznego - 1 pkt. 
(przez współpracę rozumie się np. udział we wspólnych przedsięwzięciach, inicjatywach, działaniach związanych z 
tematyką ,której dotyczy projekt)  
Brak współpracy – 0 pkt. 
Punkty podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 10 pkt 

Przedmiot projektu i jego skala Ocena kryterium: 
Czy w ramach realizacji projektu: 
– planowane jest pierwsze wdrożenie wyników prac B+R - 30 pkt; 
– przeprowadzone badania i prace pozwolą z etapu badań przemysłowych przejść na etap badań rozwojowych - 26 
pkt; 
– zostanie osiągnięty kolejny poziom dojrzałości technologicznej - 20 pkt. 
– zostanie utworzone zaplecze B+R - 20 pkt 
– zostanie rozwinięte zaplecze B+R – 15 pkt. 
Punkty nie podlegają sumowaniu 

30 

Planowana implementacja 
rezultatów projektu 

Ocena kryterium: 
Czy w ramach realizacji projektu planowana jest implementacja efektów prac B+R: 
W regionie - 9 pkt; 
Na terenie kraju - 5 pkt. 
Poza granicami kraju - 0 pkt. 
Nie dojdzie do wdrożenia prac B+R – 0 pkt.  
Punkty nie podlegają sumowaniu 

9 

Doświadczenie w prowadzeniu 
prac B+R / dotychczasowe 
sukcesy 

Ocena kryterium: 
Czy wnioskodawca prowadzi/prowadził prace B+R poparte wynikami?  
Wnioskodawca skomercjalizował stworzony/współtworzony przez siebie wytwór prac B+R, tzn. wdrożył do pro-
dukcji i/lub sprzedał produkt bazujący na stworzonym/współtworzonym przez Wnioskodawcę know-how itp. - 10 
pkt; 
Wnioskodawca prowadzi/prowadził prace B+R poparte wynikami tzn.. 
– utworzył linie pilotażowe - 2 pkt, 

10 
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– utworzył prototyp - 2 pkt., 
– opatentował wynalazek – 3 pkt., 
– uzyskał ochronę na wzór użytkowy lub przemysłowy - 3 pkt. 
Wnioskodawca posiada dział B+R w przedsiębiorstwie - 2 pkt; 
Wnioskodawca nie dysponuje takim doświadczeniem – 0 pkt. 
W kryterium ocenie podlega doświadczenie jedynie Wnioskodawcy – przedsiębiorstwa. 
Punkty podlegają sumowaniu. 

Efekty realizacji projektu Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca  
– uzyska prawa ochronne na wzór użytkowy - 10 pkt 
– uzyska prawa z rejestracji na wzór przemysłowy - 10 pkt 
–dokona zgłoszenia wzoru użytkowego - 5 pkt 
– dokona zgłoszenia wzoru przemysłowego - 5 pkt 
– dokona zgłoszenia patentowego w kraju - 7 pkt. 
– dokona zgłoszenia patentowego międzynarodowego - 9 pkt. 
Punkty zostaną przyznane pod warunkiem przyjęcia przez Wnioskodawcę do monitorowania odpowiedniego 
wskaźnika 
Punkty podlegają sumowaniu. 
0 pkt. Nie wybrano żadnego z ww. wskaźników 

10 

Ekoprojektowanie  Ocena kryterium: 
Ocenie będzie podlegało, czy w wyniku realizacji projektu: 
– powstanie rozwiązanie produkt/technologia/usługa pozytywnie oddziałująca na ochronę środowiska (w szcze-
gólność dotycząca następujących obszarów: czystsze procesy, materiały i produkty, produkcja czystszej energii, 
wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym, zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu 
etc.), w efekcie czego powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności 
produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia 
stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w 
bilansie energetycznym – 5 pkt; 
–Wnioskodawca zapewnia wybór rozwiązań /metod eksploatacji urządzeń /sposobów realizacji prac B+R, mających 
pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbęd-
nych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem 
gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energo-
chłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.) – 3 pkt. 
Punkty nie podlegają sumowaniu. 

5 
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Województwo pomorskie 

Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje 

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne 

Dwie grupy typów projektów: 

• Prace badawczo-rozwojowe 

• Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw 

Kryteria strategiczne I stopnia 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Profil projektu na tle zapisów 
Programu (projekty przedsię-
biorstw) 

Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się, w szczególności poprzez 
innowacyjny charakter przedsięwzięcia, w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działa-
nia/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  
0 – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i 
ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania lub budzą poważne wątpliwości co do innowacyjnego 
charakteru przedsięwzięcia  
1 – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierun-
kowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania i wskazują na jego innowacyjny charakter  
2 – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowa-
nie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania i gwarantują jego innowacyjny charakter 

Max 5 pkt waga 2,5 

Profil projektu na tle zapisów 
Programu (projekty jednostek 
naukowych) 

Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i 
ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w 
Programie wyzwania. W szczególności ocenie podlega innowacyjny charakter przedsięwzięcia oraz ukierunkowanie 
na wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.  

Max 5 pkt waga 2,5 
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0 – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i 
ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania bądź też budzą poważne wątpliwości co do innowacyj-
nego charakteru przedsięwzięcia lub ukierunkowania na wdrożenie rezultatów prac B+R do działalności 
gospodarczej konkretnego przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw  
1 – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierun-
kowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania, projekt koncentruje się na pracach B+R, których wyniki będą 
wdrożone do działalności gospodarczej wskazanego przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw, ale nie mają one 
kluczowego znaczenia dla realizacji celów projektu  
2 – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowa-
nie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania i zaplanowane prace B+R mają kluczowe znaczenie dla realizacji 
celów projektu oraz rozwiązania zdefiniowanych problemów, a prawdopodobieństwo wdrożenia wyników do 
działalności gospodarczej wskazanego przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw jest wysokie. 

Potrzeba realizacji projektu Oceniany jest stopień, w jakim projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w aspekcie oczekiwań 
rynku oraz potencjał do rozwiązania zdefiniowanego problemu.  
Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu  
0 – potrzeba realizacji projektu nie jest dostatecznie udokumentowana lub przekonująca lub projekt nie odpowia-
da zdiagnozowanym potrzebom bądź też jego rezultaty nie są konkurencyjne względem rozwiązań istniejących na 
rynku  
1 – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym 
potrzebom, jednak niedostatecznie uzasadniono konkurencyjność rezultatów projektu w stosunku do rozwiązań 
funkcjonujących na rynku (lub w przypadku braku odpowiednika niedostatecznie wykazano szanse uplasowania się 
na rynku), bądź też rezultaty projektu charakteryzują się przeciętną konkurencyjnością na tle innych projektów  
2 – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym 
potrzebom, a jego rezultaty będą konkurencyjne w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku (lub mają znaczny 
potencjał uplasowania się na rynku w przypadku braku odpowiednika), bądź też charakteryzują się ponadprzecięt-
ną konkurencyjnością na tle innych projektów w konkursie 

Max 15 pkt waga 7,5 

Potencjał do rozwiązania zdefiniowanego problemu  
0 – nie opisano w sposób przekonujący zasobów technicznych i kadrowych niezbędnych do realizacji projektu bądź 
też zasoby techniczne i kadrowe przewidywane do realizacji projektu nie są adekwatne do zakresu i rodzaju prac, w 
szczególności B+R, zaplanowanych w projekcie  
1 – zasoby techniczne i kadrowe przewidywane do realizacji projektu są adekwatne do planowanego zakresu i 
rodzaju prac, w szczególności B+R  
2 – zasoby techniczne i kadrowe przewidywane do realizacji projektu są adekwatne do planowanego zakresu i 

Max 10 pkt waga 5 
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rodzaju prac, w szczególności B+R, a kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada doświadczenie 
w realizacji prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia do działalności gospodar-
czej, uzyskane patenty, prawa ochrony na wzory użytkowe lub inne zastosowania wyników prac B+R 

Potrzeba realizacji projektu 
(projekty z zakresu infrastruk-
tury B+R w 
przedsiębiorstwach) 

Oceniany jest stopień, w jakim projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane i uzasadnione potrzeby w zakresie 
infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz prac B+R realizowanych z wykorzystaniem planowanej infrastruktu-
ry, a także potencjał do rozwiązania zdefiniowanego problemu.  
Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu  
0 – potrzeba realizacji projektu nie jest dostatecznie udokumentowana lub przekonująca lub projekt nie odpowia-
da zdiagnozowanym potrzebom bądź też prowadzenie prac B+R nie jest kluczowym i dominującym sposobem 
wykorzystania planowanej infrastruktury lub rezultaty nie będą konkurencyjne względem rozwiązań istniejących na 
rynku  
1 – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym 
potrzebom, jednak niedostatecznie uzasadniono konkurencyjność rezultatów planowanych prac B+R z wykorzysta-
niem wspartej infrastruktury w stosunku do rozwiązań funkcjonujących na rynku, bądź też charakteryzują się one 
przeciętną konkurencyjnością na tle innych projektów  
2 – projekt odpowiada zdiagnozowanym i udokumentowanym potrzebom w zakresie infrastruktury B+R, a rezulta-
ty prac przeprowadzonych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury będą konkurencyjne w stosunku do rozwiązań 
istniejących na rynku (lub mają znaczny potencjał uplasowania się na rynku w przypadku braku odpowiednika), 
bądź też charakteryzują się ponadprzeciętną konkurencyjnością na tle innych projektów w  
konkursie 

Max 15 pkt waga 7,5 

Potencjał do rozwiązania zdefiniowanego problemu  
0 – nie opisano w sposób przekonujący zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji projektu bądź też zasoby 
kadrowe przewidywane do realizacji projektu nie są adekwatne do zakresu i rodzaju prac B+R zaplanowanych w 
projekcie  
1 – Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi zapewniającymi realizację projektu adekwatnie 
do zakresu i rodzaju prac B+R zaplanowanych w projekcie  
2 – Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi zapewniającymi realizację projektu adekwatnie 
do zakresu i rodzaju prac B+R zaplanowanych w projekcie, a kluczowy personel zaangażowany w realizację projek-
tu posiada doświadczenie w realizacji prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia 
do działalności gospodarczej, uzyskane patenty, prawa ochrony na wzory użytkowe lub inne zastosowania wyników 
prac B+R 

Max 10 pkt waga 5 

Wkład w zakładane efekty 
realizacji Programu 

Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, 
zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźników i ram wykonania). 

Max 15 pkt waga 7,5 
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Ocenie podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu 
do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania.  
0 – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie 
spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych), bądź 
też nie zostały one dostatecznie opisane  

0 – planowane efekty wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działa-

nia/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do 
efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  
1 – planowane efekty projektu wnoszą umiarkowany, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych 
efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a 
projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  
2 – planowane efekty projektu wniosą istotny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych 
efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a 
stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest korzystny 

Oddziaływanie projektu Ocenie podlega potencjał rozwojowy rezultatów projektu z punktu widzenia branży i rynku oraz wpływ ich wdro-
żenia na poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki, a także stopień akceptowalności ryzyka.  
0 – rezultaty projektu wpłyną jedynie na konkurencyjność podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w jego 
realizację lub dotyczą innowacji na poziomie przedsiębiorstwa (tzn. stanowią rozwiązanie nowe lub znacząco 
ulepszone dla konkretnego przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw, bazujące na rozwiązaniach już stosowanych w 
gospodarce lub rozwijających te rozwiązania), bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego 
oddziaływania lub też poziom ryzyka braku wdrożenia prac B+R w stosunku do oczekiwanych efektów projektu jest 
nieakceptowalny  
1 – projekt w umiarkowany sposób wpłynie na poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki z uwagi na 
ograniczony potencjał rozwojowy rezultatów projektu z punktu widzenia branży i rynku, a poziom ryzyka braku 
wdrożenia prac B+R w stosunku do oczekiwanych efektów projektu jest akceptowalny  
2 – projekt w znaczący sposób wpłynie na poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki, ponieważ rezultaty 
projektu (produkt, technologia, rozwiązanie) cechują się dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia 
branży i rynku, a poziom ryzyka braku wdrożenia prac B+R w stosunku do oczekiwanych efektów projektu jest 
akceptowalny 

Max 15 pkt waga 7,5 

Kompleksowość projektu Ocenie podlega dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia zdolności do 
trwałego i skutecznego rozwiązania zdefiniowanego problemu.  
W ocenie uwzględnia się w szczególności kompleksowość projektu w kontekście sekwencyjności procesu wdraża-
nia rozwiązań innowacyjnych.  

Max 10 pkt waga 5 
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0 – projekt obejmuje pojedynczy wątek/jednorodne działania lub pojedynczy etap w ramach całego procesu 
wdrażania rozwiązań innowacyjnych, co przekłada się na częściowe rozwiązanie zdefiniowanego problemu, bądź 
też zakres prac jest nieadekwatny do rozwiązania zdefiniowanego problemu 
1 – projekt obejmuje jednorodne działania lub pojedynczy etap w ramach całego procesu wdrażania rozwiązań 
innowacyjnych, ale jest to uzasadnione w świetle celów projektu i dotychczas zrealizowanych działań oraz prowa-
dzi do całkowitego rozwiązania problemu  
1 – projekt obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania w ramach sekwencji wszystkich niezbędnych etapów 
procesu wdrażania rozwiązań innowacyjnych, jednak nie zapewniają one pełnego rozwiązania zdefiniowanego 
problemu, bądź też nie opisano efektów każdego z etapów oraz wpływu ich ewentualnego nieosiągnięcia na 
zasadność kontynuacji projektu 
2 – projekt obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania w ramach sekwencji wszystkich niezbędnych etapów 
procesu wdrażania rozwiązań innowacyjnych, które całkowicie rozwiązują zdefiniowany problem, precyzyjnie 
opisano efekty każdego z etapów oraz wpływ ich ewentualnego nieosiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu 

Komplementarność projektu Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizu-
jącego), w szczególności z zakresu B+R, oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub 
wzmacniają się nawzajem.  
W szczególności weryfikacji podlega związek projektu z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 
Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).  
0 – brak powiązań  
1 – projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o 
finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  
2 – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały 
decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie 
etapy określonego programu/planu działania  
2 – projekt jest powiązany z określonym pomorskim projektem w ramach PMDIB w taki sposób, że rezultaty obu 
przedsięwzięć wzmacniają lub warunkują się wzajemnie 

Max 5 pkt waga 2,5 

Partnerstwo  
(kryterium dotyczy projektów, 
w których wnioskodawcą jest 
MŚP) 

Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów 
projektu.  
0 – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie jest uzasadniony bądź też 
nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  
1 – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewi-
duje inne, uzasadnione formy współpracy istotne dla realizacji jego celów i ściśle z nim związane (np. w formie 
podwykonawstwa, powiązania kooperacyjnego, sieci technologicznych itp.)  

Max 5 pkt waga 2,5 
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2 – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, a udział partne-
rów jest ściśle powiązany z celami projektu, w szczególności z zakresem prac B+R (w przypadku projektów 
dotyczących rozwoju infrastruktury B+R ściśle powiązany z zakresem prac B+R wskazanych w agendzie badawczo-
rozwojowej, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie) 

Partnerstwo  
(kryterium dotyczy projektów, 
w których wnioskodawcą jest 
jednostka naukowa) 

Oceniany jest charakter i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z MSP, z punktu widzenia zakładanych 
celów projektu.  
0 – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa oraz współpracy z innymi podmiotami (w szczególno-
ści) z gospodarczymi lub udział partnerów nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu, bądź nie jest 
ściśle powiązany z zakresem prac B+R stanowiących przedmiot projektu  
1 – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego, w szczególności z podmiotami gospodarczymi, ale 
przewiduje inne uzasadnione formy współpracy (wykraczające poza obligatoryjny udział finansowy partnerów 
gospodarczych), które są ściśle powiązane z zakresem pac B+R stanowiących przedmiot projektu (np. transfer 
wiedzy)  
2 – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego z partnerami gospodarczymi, którzy angażują swój 
kapitał, a ich udział jest ściśle powiązany z zakresem prac B+R stanowiących przedmiot projektu i wykracza poza 
obligatoryjny udział finansowy partnerów gospodarczych 

Max 5 pkt waga 2,5 

Partnerstwo dużych firm z MŚP  
(kryterium dotyczy projektów, 
w których wnioskodawcą jest 
duża firma) 

Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej z punktu widzenia zakładanych celów projektu. W 
szczególności weryfikacji podlega udział w projekcie MŚP, organizacji pozarządowych lub instytucji badawczych.  
0 – projekt nie przewiduje partnerstwa lub innych form współpracy z MŚP, organizacją pozarządową lub badawczą, 
bądź też udział partnerów jest pozorny i nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  
1 – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewi-
duje inne formy współpracy, w szczególności w zakresie prac B+R, z MŚP, organizacjami pozarządowymi i 
instytucjami badawczymi, które są istotne dla realizacji celów projektu i ściśle z nim związane (np. w formie 
podwykonawstwa, powiązania kooperacyjnego, sieci technologicznych itp.)  
2 – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej wspólnie z MŚP, 
organizacją pozarządową (w szczególności zrzeszającą MŚP) lub jednostką naukową, których udział w projekcie nie 
budzi wątpliwości w świetle zakładanych celów projektu i jest ściśle związany z planowanymi pracami B+R 

Max 5 pkt waga 2,5 

Wynikanie z Porozumień na 
rzecz inteligentnych specjaliza-
cji regionu 

Oceniana jest zgodność projektu z zapisami Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu. 
0 – projekt jest zgodny z zakresem przedmiotowym danej IS, ale nie wpisuje się w priorytetowe kierunki badawcze, 
wyznaczone w ramach Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza 
1 – projekt ściśle wpisuje się w określony priorytetowy kierunek badawczy, wyznaczony w ramach Porozumienia na 
rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza 
2 – projekt jest imiennie wskazany w treści Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza 

Max 10 pkt waga 5 
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Ekoefektywność  Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na rozwiązania z zakresu technologii przyczyniających się do ochrony 
poprawy jakości środowiska przyrodniczego.  
0 – projekt nie jest ukierunkowany na rozwiązania przyczyniające się do oszczędności surowców i energii lub 
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska bądź też stanowią one niewielką część jego zakresu 
przedmiotowego  
1 – projekt jest ukierunkowany w całości lub przeważającej części na rozwiązania z zakresu technologii przyczynia-
jących się do oszczędności surowców i energii lub ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska i 
stanowią one znaczący element jego zakresu przedmiotowego 

Max 5 pkt waga 5 

SUERMB Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: 
wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z 
Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  
0 – projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakte-
rogólny/pośredni, tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru  
1 – projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki 
danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego  
2 – projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki 
danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej 
jednym podmiotem spoza Polski) 
2 – projekt posiada status projektu flagowego SUERMB 

Max 5 pkt waga 2,5 
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Województwo świętokrzyskie 

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Typy projektów: 

1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 

2. Projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) 

 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Poziom gotowości technologii 
będącej przedmiotem projektu 
przed rozpoczęciem projektu 

W zależności od poziomu gotowości technologicznej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 18, poz. 91) będącej przedmiotem projektu 
przed jego rozpoczęciem punkty będą przyznawane według poniższych zasad: 
0 p. - poziom2; 
1 p. - poziom 3; 
2 p. - poziom 4; 
3 p. - poziom 5; 
4 p. - poziom 6 i wyższy. 
W przypadku projektów przewidujących prace nad technologiami na różnych poziomach gotowości przy ocenie 
bierze się pod uwagę najwyższy poziom gotowości występujący w projekcie. 

Max 12 pkt waga 3 

Nowość rezultatów projektu Ocena będzie dokonana na podstawie przedstawionych przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R. W 
ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) charaktery-
zuje się nowością (co najmniej w skali polskiego rynku), w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, 
funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku. Eksperci dokonując oceny projektu w ramach 
przedmiotowego kryterium biorą pod uwagę czy proponowane innowacyjne rozwiązanie cechuje wystarczający 
stopień nowości, czy też cechujące to rozwiązanie zmiany/cechy nowe funkcjonalności są mało znaczące i nie 
zawierają w sobie wystarczającego stopnia nowości.  

Max 9 pkt waga 3 
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Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane 
kryterium w stopniu:  
0 - niedostatecznym 
1 - przeciętnym 
2 - dobrym 
3 - bardzo dobrym 
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu  
wynosi 1 pkt. 

Praktyczna użyteczność 
rezultatów prac B+R 

W tym kryterium analizowana będzie użyteczność rezultatów prac B+R (zapotrzebowanie rynkowe). Ocenie 
podlega czy: 
- poprawnie zidentyfikowano potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców oraz wykazano, że produkt zaspokoi 
faktyczne zapotrzebowanie konsumentów; 
- wykazano, że produkt projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych produktów oferowanych na 
rynku oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub wejście na nowe rynki. Ocena w 
tym aspekcie następuje na podstawie analizy danych dotyczących cech rynku docelowego oraz użytkowych i 
funkcjonalnych cech produktów spełniających podobną funkcję podstawową istniejących na rynku docelowym 
 
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane 
kryterium w stopniu:  
0 - niedostatecznym 
1 - przeciętnym 
2 - dobrym 
3 - bardzo dobrym 
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu  
wynosi 1 pkt. 

Max 6 pkt waga 2 

Opłacalność wdrożenia 
rezultatów prac B+R 

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy: 
- w konsekwencji wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej technologii w 
prowadzonej działalności, nastąpi poprawa wyników firmy (czy osiągnięte przychody pozwolą na wygenerowanie 
zysku pokrywającego koszty projektu, produkcji oraz działalności marketingowej); 
- projekcja spodziewanych korzyści dla przedsiębiorcy w związku z wdrożeniem wyników projektu (np. zmniejsze-
nie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji) bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach; 
- proponowany sposób wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej technologii 
w prowadzonej działalności (strategia wdrożenia) oraz wykorzystywanych do tego zasobów jest realistyczny i 

Max 6 pkt waga 2 
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uprawdopodabnia sukces ekonomiczny.  
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane 
kryterium w stopniu:  
0 - niedostatecznym 
1 - przeciętnym 
2 - dobrym 
3 - bardzo dobrym 
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu  
wynosi 1 pkt. 

Realizacja projektu prowadzi 
do wzrostu zatrudnienia 
personelu badawczego 

Podstawą do przyznania punktów będzie deklaracja przedsiębiorcy stworzenia nowych miejsc pracy dla personelu 
badawczego, które powstaną w wyniku realizacji projektu, określona jako wskaźnik rezultatu „Wzrost zatrudnienia 
personelu badawczego”. 
0 p. - brak etatów badawczych; 
1 p. - 1 etat badawczy; 
2 p. - 2 i więcej etatów badawczych.  

Max 6 pkt waga 3 

Wpływ projektu na realizację 
zasady równości szans i 
niedyskryminacji oraz zasady 
zrównoważonego rozwoju.  

Największą liczbę punktów otrzymają projekty wpływające pozytywnie na realizację zasady równości szans i 
niedyskryminacji oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Natomiast najmniejszą liczbę punktów otrzymają projekty 
wykazujące neutralny wpływ na ww. zasady. Podział punktów w tym kryterium:  
0 p. - neutralny wpływ projektu na ww. zasady; 
1 p. - pozytywny wpływ projektu na jedną z ww. zasad; 
2 p. - pozytywny wpływ projektu na obie z ww. zasad. 
Jako przykłady pozytywnego wpływu projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji można wskazać projekt 
przewidujący prowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie rozwiązania ułatwiającego poruszanie się 
osobom niepełnosprawnym. W przypadku zrównoważonego rozwoju przykładem pozytywnego wpływu jest 
prowadzenie prac B+R, których celem jest opracowanie nowych technologii produkcji zmniejszających emisję 
zanieczyszczeń.  

Max 4 pkt waga 2 

Udział wnioskodawcy w 
konsorcjum na rzecz rozwoju 
inteligentnej specjalizacji, w 
ramach której składany jest 
projekt. 

Udział w konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji zagwarantuje wzmocnienie prowadzonej inter-
wencji na kluczowych branżach dla rozwoju regionu. 
0 p. – podmiot nie należy do konsorcjum; 
1 p. – podmiot należy do konsorcjum; 
2 p. – podmiot jest koordynatorem konsorcjum. 
Kryterium weryfikowane na podstawie listy wybranych i zatwierdzonych przez Zarząd Województwa, Konsorcjów 
na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji. Lista dostępna na stronie: www.spinno.pl 

Max 6 pkt waga 3 
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Województwo warmińsko-mazurskie 

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy 

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

Projekt wykazuje 
wpływ na rozwój 
więcej niż jednej 
inteligentnej specja-
lizacji województwa 
warmińsko-
mazurskiego 

Przedmiotem oceny jest opisany w studium wykonalności zakładany 
wpływ planowanego przedsięwzięcia na więcej niż jedną inteligentną 
specjalizację województwa warmińsko-mazurskiego zidentyfikowaną w 
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-
mazurskiego do roku 2025. Wpływ na rozwój inteligentnej specjalizacji 
należy rozumieć w sposób tożsamy jak w przypadku kryterium nr 1 
merytorycznego specyficznego obligatoryjnego. 

- wpływ na rozwój maksymalnie jednej inteligentnej specjalizacji – 0 pkt  

- wpływ na rozwój 2 inteligentnych specjalizacji – 2 pkt 

- wpływ na rozwój 3 inteligentnych specjalizacji – 3 pkt  

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania.  
Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów (maksymalnie). 

2. 
Poziom wkładu 
własnego  

Ocenie podlega zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom wkładu 
własnego wg następującej punktacji: 

- pow. 0 do 2 pkt proc. powyżej minimalnego poziomu wkładu własne-

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów (maksymalnie).  



 
 

275 
 

 

go - 3 pkt  

- pow. 2 do 4 pkt. proc. powyżej minimalnego poziomu wkładu własne-
go - 4 pkt  

- pow.4 pkt. proc. powyżej minimalnego poziomu wkładu własnego - 5 
pkt  

 

3. 
Nowe etaty dla 
pracowników B+R  

Ocenie podlega liczba nowoutworzonych miejsc pracy dla pracowników 
B+R. Zatrudniani pracownicy w działach B+R powinni wykazywać co 
najmniej wykształcenie wyższe adekwatne do dziedziny, w której 
realizowany jest projekt.  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  

- pow. 0 do 1 etatu B+R – 2 pkt  

- pow. 1 do 2 etatów B+R – 3 pkt  

- pow. 2 etatów B+R – 4 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów (maksymalnie). 

4. Zarządzanie jakością  

Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada certyfikaty jakości, co 
gwarantuje pozytywne efekty realizacji projektu. Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli Wnioskodawca w momencie złożenia wniosku o 
dofinansowanie posiada akredytowany certyfikat jakości zgodny z 
normą ISO 9001, akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Bezpie-
czeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-
N-18001 lub akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowi-
skowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem 
EMAS.  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  

- brak certyfikatów lub ważność przedłożonego certyfikatu upłynęła 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać od 0 do 2 punktów (maksymalnie).  
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przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 pkt  

- udokumentowane posiadanie certyfikatu jakości – 2 pkt  

5. 

Przygotowanie do 

wdrożenia  

 

Ocenie podlega stan przygotowania rozwiązania, którego dotyczy 

projekt do wdrożenia.  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  

 wypracowane w ramach projektu rozwiązanie nie będzie przygo-

towane do wdrożenia i po zakończeniu realizacji projektu 

wymagać będzie dalszych prac badawczo-rozwojowych – 0 pkt  

 wypracowane w ramach projektu rozwiązanie będzie przygotowa-

ne do wdrożenia – 3 pkt  

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-

wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów (maksymalnie).  

6. 

Wpływ na rozwiąza-
nie wszystkich 
zdiagnozowanych 
problemów kluczo-
wych interesariuszy 

Ocenie podlega rozwiązanie przez projekt wszystkich naglących proble-
mów kluczowych interesariuszy.  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

- projekt przyczynia się do rozwiązania wybranych problemów kluczo-
wych interesariuszy w obszarze objętym projektem - 0 pkt 

- projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich zdiagnozowanych 
problemów kluczowych interesariuszy w obszarze objętym projektem 
- 1 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania. 

Projekt może otrzymać od 0 do 1 punktu (maksymalnie). 

7. 

Innowacyjność 
technologii i imple-
mentowanych 
rozwiązań  

Ocenie podlega: 

- poziom innowacji infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu 
(w przypadku projektu polegającego na wsparciu infrastruktury 
B+R – typu 1), bądź 

- poziom innowacji produktowej/ procesowej (technologicznej) powsta-
łej w wyniku realizacji projektu (w przypadku projektu polegającego 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów (maksymalnie). 
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na prowadzeniu badań w przedsiębiorstwach – typu 2).  

Ocena na podstawie załączonej do wniosku o dofinansowanie opinii o 
innowacyjności.  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  

- innowacja na poziomie regionalnym – 0 pkt  

- innowacja na poziomie krajowym – 4 pkt  

- innowacja na poziomie międzynarodowym 5 pkt  

8. 
Współpraca przy 
opracowaniu agendy 
badawczej  

Ocenie podlega czy przedłożona razem z wnioskiem o dofinansowanie 
planowana agenda badawcza, która będzie realizowana przy wykorzy-
staniu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu opracowana 
została we współpracy z podmiotem oferującym usługi badawczo-
rozwojowe/ naukowcem. 

0 pkt – agenda badawcza przygotowana została bez udziału podmiotów 
oferujących usługi badawczo-rozwojowe/ naukowców  

1 pkt - agenda badawcza przygotowana została we współpracy z co 
najmniej jednym podmiotem oferującym usługi badawczo-
rozwojowe/ naukowcem 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać od 0 do 1 punktu (maksymalnie).  

9. 
Gotowość projektu 
do realizacji  

Ocenie podlega zaawansowanie przygotowania projektu.  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  

- Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych, ale jeszcze ich nie 
uzyskał lub uzyskał decyzje budowlane na mniej niż 50% wartości 
planowanych robót budowlanych – 0 pkt  

- Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i uzyskał decyzje 
budowlane na min. 50% wartości planowanych robót budowlanych -2 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów (maksymalnie). 
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pkt. 

- Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie 
decyzje budowlane dla całego zakresu inwestycji – 5 pkt  

- Projekt nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych – 5 pkt  

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

10. 

Zgodność z Kluczo-
wymi technologiami 
wspomagającymi 
(KET)  

Weryfikowane będzie (na podstawie informacji zawartych w studium 
wykonalności/ biznes planie) czy projekt wpisuje się w Kluczowe tech-
nologie wspomagające (KET)

41
, do których należą:  

- mikro i nanoelektronika  

- materiały zaawansowane  

- biotechnologia przemysłowa  

- fotonika  

- nanotechnologia  

- zaawansowane systemy wytwarzania.  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  

- 0 pkt – projekt nie wpisuje się w KET  

- 2 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden KET 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać 0 lub 2 punkty (maksymalnie). 

11. Intensywność B+R  Ocenie podlega intensywność B+R działalności gospodarczej objętej 
projektem (według klasyfikacji OECD). W ramach kryterium można 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania.  

                                                                 
41 Kluczowe technologie wspomagające (KET) zostały określone w Komunikacie Komisji Europejskiej z 2009 r. COM(2009) 512/3 z późn. zm. 
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przyznać następujące punkty:  

- 0 pkt – projekt dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej o średnio 
niskim i niskim poziomie „intensywności B+R”, 

- 2 pkt – projekt dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej o wysokim 
i średniowysokim poziomie „intensywności B+R” 

Projekt może otrzymać 0 lub 2 punkty (maksymalnie).  

12. 
Współpraca przed-
siębiorstw 

W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest w 
partnerstwie (na podstawie umowy partnerskiej, o której mowa w 
ustawie wdrożeniowej) lub innej formie współpracy (na podstawie 
umowy/ porozumienia o współpracy):  

Punkty przyznawane są następująco:  

 projekt nie jest realizowany we współpracy z innymi przedsię-

biorstwami – 0 pkt  

 projekt realizowany w partnerstwie przez 2 przedsiębiorstwa 

– 3 pkt  

 projekt realizowany w partnerstwie przez więcej niż 2 przed-

siębiorstwa – 5 pkt  

 projekt realizowany we współpracy (w innej formie niż part-

nerstwo) z 1 przedsiębiorstwem – 2 pkt 

 projekt realizowany we współpracy (w innej formie niż part-

nerstwo) z więcej niż 1 przedsiębiorstwem – 3 pkt  

Punkty sumują się do 5 pkt. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania. 

Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów (maksymalnie). 

13. 
Realizacja kilku 
komplementarnych 
celów 

Weryfikowane będzie realizowanie przez projekt kilku różnych, ale 
uzupełniających się celów wynikających z analizy sytuacji problemowej.  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

 0 pkt – projekt realizuje jeden cel  

 1 pkt – projekt realizuje kilka uzupełniających się celów wy-

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać 0 lub 1 punkt (maksymalnie). 
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magających odrębnych działań 

 

14. 

Ponoszenie nakła-

dów na B+R  

 

Ocenie podlega ponoszenie nakładów na działalność B+R przez wnio-

skodawcę i/lub partnerów. W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty:  

 1 pkt – wnioskodawca udokumentuje na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie, iż w okresie bieżącym lub okresie obrachunko-

wych poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o 

dofinansowanie ponosił nakłady wewnętrzne na działalność B+R 

(sprawozdanie GUS PNT-01 lub inne dokumenty, w przypadku, gdy 

wnioskodawca nie jest zobligowany do składania ww. sprawozda-

nia),  

 0 pkt – wnioskodawca nie ponosił nakładów na B+R  

 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-

wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać 0 lub 1 punkt (maksymalnie).  

15. 

Wykorzystanie 

istniejącej infrastruk-

tury B+R  

 

Ocenie podlega wykorzystanie posiadanego przez wnioskodawcę 

zaplecza naukowo-badawczego. W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty:  

 0 pkt – wnioskodawca nie deklaruje wykorzystania posiadanego 

przez wnioskodawcę zaplecza naukowo-badawczego lub posiada-

ne zaplecze naukowo-badawcze stanowią wyłącznie zaplecze 

lokalowe i/lub komputery osobiste służące do prowadzenia prac 

B+R,  

 1 pkt – wnioskodawca deklaruje wykorzystanie posiadanego przez 

wnioskodawcę zaplecza naukowo-badawczego, w wyniku czego 

zwiększy się efektywność wykorzystania istniejącego zaplecza na-

ukowo-badawczego do prowadzenia i komercjalizacji badań w 

dziedzinach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu  

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-

wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać 0 lub 1 punkt (maksymalnie).  
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Maksymalna liczba punktów dla projektu polegającego na wsparciu infrastruktury B+R (typ 1): 36, 60%=22 pkt 

Maksymalna liczba punktów dla projektu polegającego na prowadzeniu badań w przedsiębiorstwach (typ 2): 35, 60 % = 21 pkt   

KRYTERIA MERYTORYCZNE – PREMIUJĄCE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

Zgodność projektu z 
zasadami horyzon-
talnymi wynikającymi 
z RPO WiM 2014-
2020 

Preferowane będą projekty spełniające zasady horyzontalne, w szcze-
gólności: 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący (przy czym 
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinan-
sowania).  
Kryterium punktowe (min-max). 

- kryterium wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) 

Kryterium premiuje wykorzystanie systemów informatycznych oraz 
zdolności do użytkowania usług telekomunikacyjnych. W ramach kryte-
rium można przyznać następujące punkty:  
0 pkt – projekt nie wykorzystuje nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK)  
1 pkt – dzięki projektowi przygotowane zostaną systemy informatyczne i 

zwiększy się zdolność do ich użytkowania i/lub nastąpi wykorzysta-
nie usług telekomunikacyjnych do przekazywania i zdalnego 
przetwarzania informacji  

-- kryterium odprowadzania podatków na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego w obszarze realizacji projektu 

Kryterium premiuje odprowadzanie przez wnioskodawcę podatków na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Decydująca jest właści-
wość urzędu (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy – znajdujące się na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego) W ocenie uwzględnione są 
następujące podatki: 
• podatek dochodowy (PIT, CIT),  
• podatek od towarów i usług (VAT),  
• akcyza,  
• podatek od nieruchomości,  
• podatek od środków transportowych,  
• podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki.  
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W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  
0 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) nie odprowadza lub 

nie będzie odprowadzać żadnego z powyższych podatków w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim  

1 pkt –Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) odprowadza lub 
będzie odprowadzać w województwie warmińsko-mazurskim jeden 
podatek z powyższej listy  

2 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) odprowadza lub 
będzie odprowadzać w województwie warmińsko-mazurskim dwa 
podatki z powyższej listy.  

3 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) odprowadza lub 
będzie odprowadzać w województwie warmińsko-mazurskim trzy 
lub więcej podatków z powyższej listy  

Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 3 pkt.  

- kryterium komunikacji z interesariuszami 

Kryterium premiuje budowanie dowolnej formy komunikacji, kontaktu, 
wymiany informacji między osobami, instytucjami i firmami na zasadzie 
partnerstwa, który zapewni ich aktywny udział w przygotowaniu projektu 
oraz branie ich zdania pod uwagę podczas podejmowania kluczowych 
decyzji dotyczących projektu.  
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie zapewnili komunika-

cji z interesariuszami projektu w powyższy sposób 
1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnili komunikację z 

interesariuszami projektu w powyższy sposób  

- efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz 
stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku 

Kryterium premiuje efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów 
naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.  
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  
0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań efektywnie i racjonalnie 

wykorzystujących zasoby naturalne i stosujących rozwiązania przy-
jazne środowisku  

1 pkt – w projekcie przewidziano działania w obszarze ochrony środowi-
ska mające na celu generowanie większej wartości przy użyciu 
mniejszej ilości materiałów i zastosowaniu innego sposobu zużycia 
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przyjaznego środowisku 

- kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach 

Kryterium premiuje założone we wniosku o dofinansowanie wykorzysta-
nie przy wyborze oferentów – obok jakości i ceny – także kryteriów 
odnoszących się do kwestii społecznych (dopuszczonych przez prawo 
zamówień publicznych). W ramach kryterium można przyznać następują-
ce punkty:  
0 pkt – w zamówieniach realizowanych/ planowanych do realizacji w 

ramach projektu nie wskazano, czy wśród kryteriów wyboru 
oferentów będą kryteria odnoszące się do kwestii społecznych  

1 pkt – w zamówieniach realizowanych/ planowanych do realizacji w 
ramach projektu zobowiązano się do stosowania kryteriów od-
noszących się do kwestii społecznych 

2. 
Komplementarność 
projektu 

Weryfikowana będzie komplementarność projektu z innymi przedsię-
wzięciami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do 
realizacji i współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich 
m.in. funduszy europejskich, kontraktów wojewódzkich, dotacji celo-
wych itp. od 2007 roku. Premiowane będą tutaj również projekty 
kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu 
na danym obszarze) 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący (przy czym 
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinan-
sowania).  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty (punkty sumują 
się do maksymalnie 5 pkt):  

2 pkt – projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę 
w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze  

1 pkt – projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty 
innego projektu  

1 pkt – projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki 
czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruk-
tury  

1 pkt – projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez 
tych samych użytkowników 

3. Doświadczenie w Weryfikowane będzie doświadczenie Wnioskodawcy i/lub partnerów w Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-
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realizacji podobnych 
projektów 

realizacji podobnych projektów lub przedsięwzięć współfinansowanych 
ze środków europejskich od roku 2007. W ramach kryterium można 
przyznać następujące punkty:  

0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie posiadają doświad-
czenia w realizacji podobnych projektów lub przedsięwzięć  

2 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) zrealizowali 
(zakończyli i rozliczyli) przynajmniej jeden podobny projekt lub 
przedsięwzięcie współfinansowane ze środków europejskich 
od roku 2007 

wości uzyskania dofinansowania. 

Projekt może otrzymać od 0 do 2 punktów (maksymalnie).  

4. 

Możliwe uzyskanie 

ochrony własności 

intelektualnej 

powstałej w ramach 

projektu  

 

W przypadku gdy wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie założył 

dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku, który będzie bezpośred-

nio wynikać z przeprowadzonych badań przemysłowych, lub prac 

rozwojowych lub zgłoszenia wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego 

w celu ochrony praw własności przemysłowej, projekt otrzymuje 

dodatkowo 2 pkt.  

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możli-

wości uzyskania dofinansowania.  

Projekt może otrzymać od 0 do 2 punktów (maksymalnie).  

5. 
Posiadany personel 
B+R 

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) 
dysponuje pracownikami B+R 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  

0 pkt – Wnioskodawca (i/ lub partnerzy) nie dysponuje personelem B+R  

1 pkt – Wnioskodawca (i/ lub partnerzy) dysponuje personelem B+R 

6. 
Zwiększenie poten-
cjału kadr B+R w 
przedsiębiorstwie 

Ocenie podlega czy realizacja projektu przyczyni się do podniesienia 
potencjału pracowników badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie 
(np. w wyniku szkoleń, staży, stypendiów naukowych, wymiany kadr 
pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami, itp.) 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  

0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań wpływających na wzrost 
potencjału kadr B+R  

2 pkt – w projekcie przewidziano działania wpływające na wzrost poten-
cjału kadr B+R 
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Maksymalna liczba punktów dla projektu polegającego na wsparciu infrastruktury B+R (typ 1) = 17 pkt 

Maksymalna liczba punktów dla projektu polegającego na prowadzeniu badań w przedsiębiorstwach (typ 2) = 19 pkt 
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Województwo wielkopolskie 

Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski 

Typy projektów: 

• Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laborato-
riów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.  

• Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej 

 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Projekt wpisuje się w inteligentne 
specjalizacje regionalne (opisane 
w Regionalnej Strategii Innowacji) 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu. Tak / nie 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Projekty dotyczące pierwszej 
produkcji muszą obejmować 
wcześniejsze fazy tj. eksperymen-
talne prace rozwojowe/ fazę 
demonstracji i fazę walidacji 

Każdy pierwszy projekt produkcyjny musi obejmować etapy poprzedzające (etap prac rozwojowych/fazę de-
monstracji i walidacji). Nie może to być jedynie samodzielny projekt składający się wyłącznie z pierwszej fazy 
produkcji. 

Tak / nie / nie dotyczy 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
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ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Przedsiębiorstwo dysponuje 
rzetelnym / wiarygodnym planem 
w zakresie prac B+R, będącym 
warunkiem wsparcia prac badaw-
czo – rozwojowych oraz 
tworzenia i rozwoju infrastruktury 
B+R 

Przedsięwzięcie w zakresie prac badawczo – rozwojowych oraz infrastruktury B+R powinno służyć realizacji 
wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła 
dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce). Ocenie podlegać będzie, czy 
zaplanowane prace B+R są adekwatne do wskazanego celu projektu, realizacji potrzeb innowacyjnych (zniesie-
nia barier technologicznych). Weryfikowane będą także zidentyfikowane ryzyka związane z pracami B+R. 

Tak / nie / nie dotyczy 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Zakup wyników B+R jest możliwy 
tylko w przypadku konieczności 
przeprowadzenia prac rozwojo-
wych 
uzupełniających/dostosowujących 
technologie do specyfiki przed-
siębiorstwa 

Przedsięwzięcie może dotyczyć modelu zakupu technologii B+R, pod warunkiem, iż będą w projekcie przepro-
wadzone prace rozwojowe uzupełniające/ dostosowujące technologie do specyfiki przedsiębiorstwa w celu 
przygotowania jej do późniejszego wdrożenia. 

Tak / nie / nie dotyczy 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Wsparcie dużych przedsiębiorstw 
możliwe jedynie pod warunkiem 
zapewnienia konkretnych efek-
tów dyfuzji działalności B+R+I do 
polskiej gospodarki. 

Duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów 
dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki. Duże przedsiębiorstwo powinno przedstawić analizę wykonal-
ności projektu 

Tak / nie / nie dotyczy 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Trwałość projektu – Czy wiary-
godność finansowa Beneficjenta 
umożliwia realizację projektu – 
przedsiębiorstwo powinno 

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość finansowa projektu i zdolność instytucjonalna Beneficjenta. 
Analizie poddane będzie, czy deklarowane zasoby finansowe Wnioskodawcy są wystarczające do prawidłowej 
realizacji projektu oraz do zapewnienia stabilności finansowej po zakończeniu jego realizacji. Płynność finansowa 
Beneficjenta powinna być jednocześnie zapewniona w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku. W 

Tak / nie 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
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wykazywać płynność finansową przypadku podmiotów funkcjonujących krócej na rynku płynność finansowa będzie weryfikowana w okresie ich 
całej działalności. Należy także poddać ocenie zdolność instytucjonalną Beneficjenta, sprawdzić, czy posiada on 
zdolność techniczną, gotowość technologiczną i dysponuje kompetentną kadrą B+R niezbędną do realizacji prac 
badawczych i rozwojowych, które będą prowadzone w wyniku realizacji projektu. Aby uzyskać pozytywną ocenę 
należy spełnić wszystkie trzy warunki wskazane w kryterium 

zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Czy zdolność instytucjonalna 
Beneficjenta gwarantuje sprawną 
realizację projektu (doświadcze-
nie, struktura organizacyjna, 
zaplecze techniczne, kadra 
zaangażowana w realizację i 
obsługę projektu)? 

Tak / nie 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Czy założenia odnośnie finanso-
wania projektu po jego 
zakończeniu są realne i gwarantu-
ją stabilność finansową projektu 
przez okres 5 lat (3 lat w przypad-
ku MŚP – w odniesieniu do 
projektów dotyczących utrzyma-
nia inwestycji lub miejsc pracy) od 
daty płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta lub w okresie 
ustalonym zgodnie z zasadami 
pomocy publicznej 

Tak / nie 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Koszty kwalifikowane są uzasad-
nione i zaplanowane w 
odpowiedniej wysokości 

Badane jest, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia realizacji 
danego projektu oraz adekwatne do jego zakresu i celu, np. czy poszczególne wydatki nie zostały w sposób 
znaczący przeszacowane. Przez „uzasadnione” należy rozumieć , iż koszty kwalifikowane muszą być potrzebne i 
bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane w projekcie. Każda pozycja zawarta w 
harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być odpowiednio opisana i uzasadniona. Przez „racjonalne” 
należy w tym miejscu rozumieć , że ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności / 
potrzeb inwestycyjnych. Przez „adekwatne” należy rozumieć , iż muszą być także odpowiednie (rodzajowo i pod 

Tak / nie 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
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względem wysokości) do zakresu poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów tych działań. ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Zgodność projektu (w tym 
podstawowych parametrów 
technicznych) z obowiązującymi 
aktami prawnymi dotyczącymi 
realizowanej inwestycji 

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami unijnymi / krajowymi / na poziomie woje-
wództwa, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z Prawem budowlanym, Prawem zamówień 
publicznych, Ustawą o rachunkowości, Ustawą o podatku od towarów i usług, Ustawą o podatku dochodowym 
od osób prawnych, Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksem spółek handlowych, Ustawą 
o swobodzie działalności gospodarczej). 

Tak / nie 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Projekt obejmujący infrastrukturę 
B+R dotyczy przyszłego wykorzy-
stania infrastruktury do badań 
przemysłowych lub eksperymen-
talnych prac rozwojowych 

Projekt dotyczący zakupu lub utworzenia infrastruktury badawczej powinien zawierać opis przyszłego wykorzy-
stania infrastruktury B+R do prowadzenia badań przemysłowych, czy tez eksperymentalnych prac rozwojowych. 

Tak / nie / nie dotyczy 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Kwestia własności intelektualnej 
nie stanowi bariery dla wdrożenia 
rezultatów projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: -  
przeanalizowano czystość patentową (czy planowane wdrożenie rezultatów projektu nie narusza praw własności 
intelektualnej), 
- przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowa-
niem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba),  
- Wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R 
zaplanowanych w projekcie oraz dla zaplanowanego wdrożenia  

Tak / nie / nie dotyczy 
Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami punkto-
wanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatyw-
ną oceną merytoryczną 
wniosku i jego odrzuceniem 

Wpływ wartości wskaźników 
przyjętych w projekcie na realiza-
cję celów Programu oraz analiza 
ich wartości docelowych. 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu 
w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie 
realizacji projektu (realność osiągnięcia wskaźników).  
Ocena kryterium będzie uwzględniała zakres i specyfikę projektu. Ocenie podlegać będzie: 

0-3 
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- wybór , poprawność, kompletność, wiarygodność wskaźników i ich wpływ wskaźników na cele określone w 
WRPO 2014+, 
- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe wskaźników programowych 
wybranych do Ram Wykonania,  
- planowane zakończenie projektu do końca 2018 roku 

Uzasadnienie realizacji projektu 
(Wnioskodawca wykazuje znajo-
mość potrzeb przedsiębiorców, 
dysponuje rzetelnymi badaniami/ 
analizą rynku) 

W ramach kryterium analizowane będzie przedstawione uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, w tym m.in. 
opis istniejącej konkurencji, zapotrzebowanie na produkt/usługę powstałą w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 
W cenie brane pod uwagę będzie, czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby 
Wnioskodawcy, czy planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, czy planowane działania 
umożliwią realizację projektu, czy potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy, czy Wnioskodawca 
wykazał zapotrzebowanie rynku na produkty/usługi powstałe w wyniku realizacji projektu, czy projekt rozwiązu-
je w pełni zidentyfikowane problemy.  
Należy wskazać w analizie SWOT na przyjęte wyniki badań i analiz rynku, opublikowanych raportów, z których 
wynika zapotrzebowanie na wdrożenie innowacji będącej rezultatem projektu dotyczącego:  
- wsparcia infrastruktury B+R lub / i  
- prowadzenia prac B+R lub / i  
– zakupu wyników prac B+R 

0-5 

Projekt wpisuje się w inteligentne 
specjalizacje regionalne (opisane 
w Regionalnej Strategii Innowacji) 

Ocenie podlegać będzie w jakim stopniu projekt wpisuje się w regionalne inteligentne specjalizacje. Istotnym 
będzie, jaki efekt synergii powstanie w obszarze inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski wskutek połączenia 
nauki i biznesu w projekcie. Skala efektów:  
- niska 1 pkt. 
- średnia 2 pkt. 
- wysoka 3 pkt 

1-3 

Projekt dotyczący działalności B+R 
powinien zawierać co najmniej 
jedną z następujących kategorii: 
badania przemysłowe, ekspery-
mentalne prace rozwojowe. 
Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

Projekt badawczo – rozwojowy objęty pomocą musi należeć do co najmniej jednej z następujących kategorii: 
badań przemysłowych , eksperymentalnych prac rozwojowych. Ocenie podlegać będzie konieczność i zakres 
tych działań. „Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu 
zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też 
wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworze-
nie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku 
laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są 
one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; 
„Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostęp-
nej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i 
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umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także 
obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie 
nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie 
prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszo-
nych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego 
funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, 
których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i 
projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub 
projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego 
produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwo-
jowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych o istniejących produktów, linii 
produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają 
charakter ulepszeń.  
Koszty związane z badaniami podstawowymi nie będą zaliczać się do kosztów kwalifikowalnych w projekcie.  

Projekt realizowany przez małe 
lub średnie przedsiębiorstwo, a w 
przypadku dużego przedsiębior-
stwa we współpracy z MSP lub 
zakładający współpracę z MSP, 
NGO i instytucjami badawczymi  
tak – 3 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MSP lub przewidujące 
współpracę z MSP, NGO i instytucjami badawczymi. 

0/3 

Wpływ projektu na wdrażanie 
zasad horyzontalnych  
– wpływ neutralny – 0 pkt. 
- pozytywny wpływ na jedną z 
zasad horyzontalnych – 1 pkt. 
- pozytywny wpływ na dwie 
zasady horyzontalne – 2 pkt. 
- pozytywny wpływ na trzy lub 
więcej zasad horyzontalnych – 3 
pkt. 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE. Zakres realizacji zasad 
horyzontalnych obejmuje:  
- zrównoważony rozwój, 
- równość szans i niedyskryminację,  
- równouprawnienie płci, 
- inne (nie wskazane powyżej) 
W ramach kryterium sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości 
szans ze względu na płeć. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego 
dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z niepełnospraw-
nościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego 
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projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej 
infrastruktury. Ponadto sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących 
oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w 
ramach projektu zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami, 
ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świa-
domości ekologicznej społeczeństwa.  
Ocenie podlegać będzie także, czy projekt przewiduje wdrożenie ekoinnowacji lub technologii proekologicznych.  

Realizacja projektu przyczyni się 
do rozwoju współpracy i transferu 
wiedzy między jednostkami 
naukowymi a przedsiębiorstwami 
i innymi podmiotami aktywnymi 
w obszarze innowacji 

Ocenie podlegać będą możliwości transferu wiedzy i innowacji do gospodarki poprzez wykorzystanie infrastruk-
tury B+R przez sektor przedsiębiorstw oraz wykorzystanie prac B+R, które będą prowadzone dzięki 
infrastrukturze B+R. Efektem realizacji projektu może być: 
1. Transfer pasywny , który obejmuje m.in. wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej 
Wnioskodawcy, udostępnianie infrastruktury sektorowi biznesu, transfer informacji (współpraca naukowców z 
kadrą B+R zatrudnioną w przedsiębiorstwach, publikacje, staże naukowe itd.), świadczenie usług B+R dla 
przedsiębiorstw (testowanie, walidacja, badania kontraktowe zamawiane przez firmy itd.)  
– 2 pkt. 2. Transfer aktywny = komercjalizacja technologii na zasadach rynkowych: umożliwienie korzystania z 
praw własności przemysłowej na podstawie umowy licencyjnej, sprzedaż praw do wyników badań naukowych, 
prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy – 4 pkt. 

0/2/4 

Wskutek realizacji projektu 
nastąpi wzrost potencjału inno-
wacyjnego przedsiębiorstwa 

Analizując wzrost potencjału w wyniku działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa bezpośrednio związanej ze 
sferą biznesową uwzględniać się będzie następujące elementy:  
- nowoczesność rezultatów prac badawczo-rozwojowych w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie 
objętym projektem,  
- praktyczną użyteczność rezultatów prac B+R, 
- opłacalność wdrożenia rezultatów prac B+R powstałych w wyniku realizacji projektu, 
- wielkość utworzonej lub rozbudowanej komórki badawczo – rozwojowej (w tym stworzenie lub zakup linii 
pilotażowej) 

0-8 

Uzyskanie ochrony własności 
przemysłowej wskutek własnych 
prac B+R w projekcie i ich wdro-
żenie w działalności MSP 

Należy oszacować możliwość zgłoszenia patentu, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego poprzez analizę 
nowoczesności rezultatów prac B+R w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy i wzornictwa oraz praktyczną ich 
użyteczność wskutek wdrożenia w działalności Wnioskodawcy. Te czynniki decydują o poziomie innowacyjności 
rezultatów prac B+R. Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli w okresie trwałości projektu Wnioskodawca dokona 
zgłoszenia patentowego wynalazku, który będzie bezpośrednio wynikać z przeprowadzonych badań przemysło-
wych, lub prac rozwojowych lub zgłoszenia wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego w celu ochrony praw 
własności przemysłowej 

0-2 

Realizacja projektu przyczyni się Ocenie podlegać będzie zwiększenie kompetencji kadr sektora B+R. Efekt ten może wystąpić m.in. w wyniku 0-2 
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do zwiększenia potencjału 
kadrowego sektora B+R (podno-
szenie kwalifikacji kadr B+R w 
przedsiębiorstwie, staże i stypen-
dia naukowe w MSP, wymiana 
kadr z jednostkami naukowymi – 
oddelegowanie wysoko wykwali-
fikowanego personelu) 

realizacji przedsięwzięć badawczych w przedsiębiorstwach wspólnie z ośrodkami naukowymi, poprzez wspólne 
umowy dotyczące staży i stypendiów naukowych, wymianę kadr pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsię-
biorstwami, podnoszenie kwalifikacji kadr B+R przedsiębiorstw. 

Realizacja projektu doprowadzi 
do wzrostu przychodów z działal-
ności innowacyjnej wskutek 
wdrożenia innowacji.  
Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt 

Weryfikacja będzie dotyczyć wzrostu przychodów z działalności innowacyjnej oraz badawczo – rozwojowej 
(obejmującej przychody ze sprzedaży produktów / usług nowych lub / i ulepszonych oraz przychody ze świad-
czenia usług badawczo - rozwojowych) wskutek realizacji projektu. 

0/5 

Projekt będzie realizowany we 
współpracy z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi lub 
przedsiębiorstwami, przyczyni się 
do umiędzynarodowienia badań 

Ocenie poddawany będzie udział w projekcie zagranicznych podmiotów, wpływ projektu na wzrost liczby i 
jakości badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi lub przedsiębiorstwami. 

0-2 
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Województwo zachodniopomorskie 

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 Wpływ projektu na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) 
Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 
oraz do realizacji co najmniej jednego działania określonego w Planie Działania stanowiącym załącznik 
do SUE RMB 

Skala punktów 0/1; 
waga 2 

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu- 2 pkt. 
Wnioskodawca nie jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – 0 pkt. 

Liczba punktów: 0 lub 2 
waga 1 

Skuteczność  Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa: 
Realizacja projektu (zaplanowany bezpośredni rezultat lub jego wdrożenie) wpłynie w sposób znaczący 
na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy – 1 pkt.  
Wnioskodawca określając wpływ projektu (zaplanowany bezpośredni rezultat lub jego wdrożenie) na 
własny potencjał rozwojowy powinien uwzględnić plany rozwojowe przedsiębiorstwa, możliwość 
poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa lub możliwość realizacji 
innych innowacyjnych projektów. 

Skala punktów: 0 lub 1 ; 
waga 5 

Zasoby techniczne Wnioskodawcy oraz Zespół badawczy: 
Zespół badawczy oraz zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplano-
wanych w projekcie prac B+R 
Ocenie podlegać będzie czy: 
× kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada adekwatne do zakresu i rodzaju prac 
doświadczenie, w tym w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiąza-
niami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności, uzyskane patenty czy prawa 
ochronne lub inne zastosowania wyników prac B+R; 

Skala punktów 
1/2/3/4/5; 
waga 3 
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× liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub planowanych do zaangażowania) jest ade-
kwatna do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia terminową realizację projektu; 
× Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym 
infrastrukturą naukowo-badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo-badawczą oraz innym 
wyposażeniem niezbędnym do realizacji prac w projekcie), zapewniającymi terminową realizację 
projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym 
W przypadku, gdy Wnioskodawca powierza realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy 
weryfikacji podlega, czy wnioskodawca wykazał potencjał kadrowy i techniczny podwykonawcy albo 
wymagania co do potencjału kadrowo/technicznego. 

Konkurencyjność Wnioskodawcy. 
Punkty przyznawane są za stopień, w jakim projekt wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej 
wnioskodawcy co najmniej na poziomie ponadregionalnym. 
Uwzględnienie skali konkurencyjności (co najmniej ponadregionalnej) oraz możliwości budowania 
przewagi konkurencyjnej trwałej w czasie. 

Skala punktów 
1/2/3/3/4/5; 
waga 1 

Efektywność  Kryterium punktuje jak zasoby projektu zostaną przetworzone w bezpośrednie produkty i rezultaty w podziale na poniższe aspekty 

Optymalne rozwiązania realizacji projektu: 
Punkty przyznawane są za wybór optymalnych rozwiązań realizacji projektu jeśli: 
× w kontekście wskazywanej potrzeby społecznej/gospodarczej/rynkowej problem technologiczny 
został poprawnie zidentyfikowany i precyzyjnie określony; 
× zaplanowane prace B+R są niezbędne do osiągnięcia celu projektu/rozwiązania problemu technolo-
gicznego; 
× w kontekście wskazanego celu projektu/problemu technologicznego zaplanowane prace B+R są 
adekwatne; 
× planowane prace B+R zostały podzielone na jasno sprecyzowane i układające się w logiczną całość 
etapy; 
× precyzyjnie określono efekt końcowy/ kamień milowy każdego z etapów oraz wpływ braku jego 
osiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu; 
× zakładane rezultaty prac B+R ą możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu i 
budżetu; 

Skala punktów 1/2/3/4/5; 
waga 1 

Analiza ryzyka. 
Punkty przyznawane są za analizę ryzyka jeśli: 
× Wnioskodawca przeprowadził wiarygodną analizę ryzyka związanego z pracami B+R – 1 pkt 
× uwzględniono (jeśli dotyczy) inne niż technologiczne ewentualne ryzyka/ zagrożenia/wymogi praw-
no-administracyjne – 1 pkt 
× Wnioskodawca zaplanował wiarygodny plan reakcji na prawdopodobne sytuacje, które mogą 

Skala punktów 1/2/3; 
waga 1 



 
 

296 
 

 

utrudniać realizację projektu – 1 pkt 

Poziom innowacyjności rezultatów projektu 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy rezultat projektu tj. produkt (wyrób, usługa), technologia 
produkcji, projekt wzorniczy (który zostanie opracowany bądź przetestowany w ramach projektu) 
charakteryzuje się nowością, oryginalnością, bądź znaczącym ulepszeniem, które będzie zastosowane 
po raz pierwszy w działalności przedsiębiorstwa lub na docelowym rynku. 
W przypadku innowacji produktowej - nowość rezultatów projektu jest rozumiana jako znacząca 
zmiana, tzn. podczas oceny wniosku brane pod uwagę będą wskaźniki jakościowe i ilościowe, które 
odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub występujących na 
docelowym rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej. W przypadku innowacji procesowej - 
nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian w obrębie procesu tj. metody 
produkcji lub dostawy. W ramach oceny przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy 
innowacja procesowa stanowi nowość w skali przedsiębiorstwa lub docelowego rynku oraz czy mamy 
do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń. 
Rezultaty projektu cechują się innowacyjnością względem produktów dotychczas oferowanych przez 
przedsiębiorstwo co najmniej na poziomie regionalnym 

Liczba punktów 
0/1/2/3/4/5 
waga 3 

Użyteczność  Kooperacja 
Punkty przyznawane są za uzasadnienie wpływu projektu na nawiązanie/rozwój współpracy Wniosko-
dawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, 
uczestniczącymi w budowaniu łańcucha wartości). 

Skala punktów 0/1/2/3; 
waga 2 

Zapotrzebowanie rynkowe 
W ramach kryterium ocenie podlega: 
1. w przypadku, gdy wyniki prac rozwojowych dotyczą innowacji produktowej – w jakim stopniu: 
- zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci oraz ich wymagania / preferencje, rozmiar, kierunki 
i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku), 
- przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodabniają sukces ekonomiczny 
wdrożenia wyników projektu, 
- zidentyfikowano potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców oraz wykazano, że produkt zaspokoi 
faktyczne zapotrzebowanie konsumentów, 
- wykazano, że produkt projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych produktów 
oferowanych na rynku oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub 
wejście na nowe rynki. Ocena w tym aspekcie następuje na podstawie analizy danych dotyczących 
cech rynku docelowego oraz użytkowych i funkcjonalnych cech produktów spełniających podobną 
funkcję podstawową istniejących na rynku docelowym; 
2. w przypadku, gdy wyniki prac rozwojowych dotyczą innowacji procesowej – w jaki sposób: 

Skala punktów 1/2/3; 
waga 2 
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- innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie, innych potencjalnych jej 
użytkowników, podniesienie jakości świadczonych usług, pozwoli dostosować produkty do indywidu-
alnych potrzeb klientów. 

Współpraca w ramach projektu: 
W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest w partnerstwie (w ramach 
konsorcjum naukowo-przemysłowego) lub innej formie współpracy (na podstawie umo-
wy/porozumienia o współpracy): 
Punkty przyznawane są następująco: 
- projekt nie jest realizowany we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub jednostką naukowoba-
dawczą – 0 pkt; 
- projekt realizowany w innej formie współpracy niż partnerstwo naukowo-przemysłowe – 2 pkt; 
- projekt realizowany w partnerstwie naukowo-przemysłowym – 3 pkt. 
Dodatkowo w przypadku, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie (w ramach partnerstwa nauko-
wo-przemysłowego) lub innej formie współpracy (na podstawie umowy/porozumienia o współpracy) z 
jednostką naukowo-badawczą posiadającą siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego – 
2 pkt. 

Skala punktów 0/2/3/4/5; 
waga 1 

Zdolność do wdrożenia wyników projektu do własnej działalności gospodarczej 
Kryterium promuje przedsiębiorców, którzy wdrożą pozytywne wyniki prac rozwojowych realizowa-
nych w ramach projektu do własnej działalności gospodarczej. 
W przypadku wdrożenia wyników prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu – 4 pkt. 

Skala punktów 0/4; 
waga 1 

Ponadstandardowa trwałość Prawa własności intelektualnej nie stanowią bariery do wdrożenia rezultatów projektu 
Wnioskodawca przeanalizował aspekt ochrony własności intelektualnej i: 
× dysponuje prawami własności intelektualnej dotyczącymi realizowanego przedsięwzięcia (udoku-
mentowane posiadanie praw) – 1 pkt 
× lub w związku z planowanym wprowadzeniem nowego produktu przewidział sposób i zakres ochrony 
własności intelektualnej – 2 pkt 

Skala punktów 
0/1/2/3waga 1 

Okres realizacji projektu 
W ramach niniejszego kryterium premiowane są projekty, których okres realizacji projektu jest krótszy 
od maksymalnego, określonego w regulaminie konkursu. 
W przypadku, gdy okres realizacji projektu wynosi: 
do 18 miesięcy – 3 pkt; 
powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy – 2 pkt; 
powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy – 1 pkt; 
powyżej 36 miesięcy – 0 pkt. 

skala punktów 0/1/2/3; 
waga 1 
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Poziom gotowości technologicznej rezultatów projektu. 
Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu będzie rozwiązanie posiadające co 
najmniej VII poziom gotowości technologicznej – 2 pkt. 
W ramach kryterium premiowane będą projekty, w ramach których prace badawczo-rozwojowe 
zostaną rozpoczęte co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych 
lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu (wyrobu, usługi), projektu 
wzorniczego, technologii produkcji. 

Liczba punktów 0 lub 2 
waga 5 

Przedmiotem realizacji projektu jest wykorzystanie rozwiązań przyjaznych środowisku, zwiększenie 
racjonalnego wykorzystania zasobów oraz stosowanie w przedsiębiorstwie rozwiązań proekologicz-
nych, np. ekomarketingu, ekozarządzania (co potwierdza wybór odpowiedniej kategorii interwencji we 
wniosku o dofinansowanie). 

skala punktów 0/1/2/3; 
waga 1 

 

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 

Typ projektów: 

• 1 – mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Odpowiedniość / 
Adekwatność / 
Trafność 

Kryterium weryfikuje czy projekt przyczyni się do rozwiązania problemów wskazanych w dokumentach strategicznych i w RPO WZ 
2014-2020. 

Wpływ projektu na rozwój gospodarki regionu 
Punkty przyznawane są za stopień, w jakim cele projektu odpowiadają zmieniającym się potrzebom i 
priorytetom na szczeblu regionalnym lub lokalnym. 
W jakim stopniu projekt przyczyni się do rozwiązania problemów wskazanych w dokumentach 
strategicznych i w RPO WZ 2014-2020, dotyczących: 
• innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki, tzn. w jakim stopniu zaangażowanie przedsię-
biorstw w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i tworzenie nowych produktów i usług z 
wykorzystaniem infrastruktury B+R ma znaczenie dla rozwoju zachodniopomorskiej gospodarki, dla 
jej unowocześnienia i poprawy konkurencyjności regionu na tle kraju i w skali międzynarodowej oraz 
w jakim stopniu projekt koresponduje ze wskaźnikiem strategicznym określonym w RPO WZ 2014- 
2020 właściwym dla PI 1b 
• współpracy przedsiębiorstw w zakresie B+R, tzn. w jakim stopniu realizacja przedsięwzięcia jest 
konsekwencją dotychczasowej współpracy przedsiębiorstwa z sektorem B+R oraz z innymi przedsię-

Skala punktów 1/2/3/4 
waga 2 
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biorstwami lub przewidziano udokumentowaną współpracę 

Wpływ projektu na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) 
Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 
oraz do realizacji co najmniej jednego działania określonego w Planie Działania stanowiącym załącz-
nik do SUE RMB 

Skala punktów 0/1; 
waga 2 

Gotowość do realizacji projektu 
Punkty przyznawane są za posiadanie wymaganych pozwoleń, decyzji, których uzyskanie wynika z 
procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzenia postępowania 
OOŚ, uzyskania wymaganego statusu podmiotu działającego na stworzonej infrastrukturze. Projekt 
jest gotowy do realizacji, jeśli nie wymaga regulowania powyższych kwestii bądź uzyskane są już 
wszystkie niezbędne pozwolenia, decyzje, o których mowa powyżej. 

Skala punktów 0/1; 
waga 3 

Skuteczność  Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa: 
Realizacja projektu (zaplanowany bezpośredni rezultat lub jego wdrożenie) wpłynie w sposób 
znaczący na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy. 

Skala punktów: 0 lub 1 ; 
waga 5 

Konkurencyjność Wnioskodawcy. 
Punkty przyznawane są za stopień, w jakim projekt wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej 
wnioskodawcy co najmniej na poziomie ponadregionalnym. 
Uwzględnienie skali konkurencyjności (co najmniej ponadregionalnej) oraz możliwości budowania 
przewagi konkurencyjnej trwałej w czasie. 

Skala punktów 1/2/3/4/5; 
waga 2 

Zabezpieczenie praw własności intelektualnej 
Ocenie podlegać będzie czy: 
- Wnioskodawca posiada procedury w zakresie zarządzania własnością intelektualną w kontekście 
realizowanego przedsięwzięcia 
- Wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej dotyczącymi realizowanego przedsię-
wzięcia (udokumentowane posiadanie praw) 
- Wnioskodawca przeanalizował kwestię własności intelektualnej w zakresie realizowanego przed-
sięwzięcia i jego planowanych rezultatów i jeśli konieczne to przewidział sposób i zakres ochrony 
własności intelektualnej. 
Wnioskodawca nie odniósł się do kwestii własności intelektualnej w projekcie – 0 punktów 

Skala punktów 0/1, 
waga 2 

Liczba nowych miejsc pracy (liczba zatrudnionych w B+R)  
W ramach kryterium oceniany będzie planowany przyrost miejsc pracy pracowników B+R w stosunku 
do poziomu zatrudnienia pracowników B+R u Wnioskodawcy. W przypadku przedsiębiorstw powią-
zanych w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. należy 
wykazać obecny poziom zatrudnienia dla pracowników B+R uwzględniający powyższe powiązania. 

Skala punktów 0/1/3/5; 
waga 4 
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Zatrudniani pracownicy w działach B+R powinni wykazywać co najmniej wykształcenie wyższe 
adekwatne do dziedziny, w której realizowany jest projekt. 
PUNKTACJA: 
1. brak przyrostu miejsc pracy – 0 pkt 
2. przyrost miejsc pracy do 10% pracowników B+R - 1 pkt 
3. przyrost miejsc pracy powyżej10% do 20 % pracowników B+R - 3 pkt 
4. przyrost miejsc pracy powyżej 20% pracowników B+R - 5 pkt 

Efektywność  Optymalne rozwiązania realizacji projektu oraz analiza ryzyka. 
Punkty przyznawane są za wybór optymalnych rozwiązań realizacji projektu oraz analizę ryzyka. 
Jeśli: 
• przedstawiono inne opcje oraz uzasadniono, że stosunek relacji kosztów do rezultatów w wybranej 
opcji jest optymalny lub uzasadniono, że nie ma innych wariantów realizacji inwestycji – 1 pkt 
• wnioskodawca przeprowadził wiarygodną analizę ryzyka związanego z wybraną opcją projektu – 1 
pkt 
• wnioskodawca zaplanował wiarygodny plan reakcji na prawdopodobne sytuacje, które mogą 
utrudniać realizację projektu – 1 pkt 

Skala punktów 1/2/3; 
waga 1 

Efektywność dofinansowania: 
W ramach kryterium sprawdzane i punktowane będzie czy Wnioskodawca ubiega się w ramach 
naboru o poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu niższy niż maksymalny 
poziom dofinansowania określony przepisami o pomocy publicznej. Oceny należy dokonać zgodnie z 
następującymi zasadami: 
- poniżej 2 punktów procentowych (0 pkt); 
- co najmniej 2 punkty procentowe (1 pkt) 
- co najmniej 4 punktów procentowych (2 pkt) 
- co najmniej 6 punktów procentowych (3 pkt) 
- co najmniej 8 punktów procentowych (4 pkt) 
- co najmniej 10 punktów procentowych (5 pkt) 

Skala punktów 0/1/2/3/4/5; 
waga 1 

Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstwa 
powinna zostać odzwierciedlona we wniosku o dofinansowanie. 
Dane dotyczące wartości wydatków na działalność B+R będą monitorowana na etapie trwałości 
projektu i będzie weryfikowana na podstawie składanej dla GUS deklaracji PNT-01. 
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegała będzie - na podstawie informacji w załączo-
nych dokumentach - przewidywana wartość wydatków na działalność B+R generowanych w wyniku 
lub w związku z realizacją projektu. Im wyższa relacja wydatków ponoszonych na działalność B+R do 
całkowitych wydatków inwestycyjnych Wnioskodawcy (w przypadku przedsiębiorstw spełniających 

Skala punktów 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10; 
waga 2 
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definicję przedsiębiorstwa powiązanego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 
przy wykazywaniu relacji należy uwzględnić powiązania) w danym okresie referencyjnym (okres 
trwałości projektu) tym punktacja będzie wyższa. Do wyliczenia zarówno całkowitych wydatków 
inwestycyjnych jak i wydatków B+R przyjęty zostanie okres referencyjny odpowiadający okresowi 
trwałości inwestycji (dla MSP – 3 lata, dla innych przedsiębiorców – 5 lat). Realność ww. założeń 
oceniana będzie z punktu widzenia dotychczasowych nakładów na B+R ponoszonych przez Wniosko-
dawcę (z uwzględnieniem powiązań). 
PUNKTACJA: 
Gdy relacja wydatków na działalność B+R w odniesieniu do całkowitych nakładów inwestycyjnych 
wynosi: 
od 0 do 1 % – 1 pkt 
powyżej 1 do 2 % – 2 pkt 
powyżej 2 do 3 % – 3 pkt 
powyżej 3 do 4% – 4 pkt 
powyżej 4 do 5 % – 5 pkt 
powyżej 5 do 6 % – 6 pkt 
powyżej 6 do 7 % – 7 pkt 
powyżej 7 do 8 % – 8 pkt 
powyżej 8 do 9 % – 9 pkt 
powyżej 9 % - 10 pkt. 

Użyteczność  Kooperacja 
Punkty przyznawane są za uzasadnienie wpływu projektu na nawiązanie/rozwój współpracy Wnio-
skodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, 
jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu) uczestniczącymi w budowaniu łańcucha 
wartości. 

Skala punktów 
0/1/2/3/4/5/6; 
waga 2 

Ponadstandardowa trwałość Wnioskodawca wykazuje ponadprzeciętną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania 
rezultatów projektu ponad podstawowy okres trwałości, tj. powyżej 5 lat (3 lat dla MŚP) Kryterium 
bierze pod uwagę takie aspekty jak zakładany okres referencyjny projektu, przyjęte stawki amortyza-
cji, wielkość koniecznych nakładów odtworzeniowych, koszty operacyjne, wielkość zakładanych 
wypływów w przepływach finansowych w okresie operacyjnym, itp. 

Skala punktów 0/1/2/3/4/5; 
waga 1 

Ocenie podlegać będzie zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, zwiększenie racjonalnego 
wykorzystania zasobów oraz stosowanie w przedsiębiorstwie rozwiązań proekologicznych, np. 
ekomarketingu, ekozarządzania 

skala punktów 0/1/2/3; 
waga 1 

W projekcie zastosowano rozwiązania/technologie dostosowujące infrastrukturę do skutków zmian 
klimatu (np. powódź, susza), zdiagnozowanych na obszarze realizacji projektu. 

skala punktów 0/1/2; 
waga 1 
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Załącznik nr 12 Porównanie zakresu przedmiotowego i podmiotowego, ram czaso-
wych, wielkości i intensywności pomocy dla pozostałych RPO 

LP Nazwa Programu i działania  Zakres przedmiotowy  Zakres podmiotowy  Ramy 
czasowe  

Wielkość i intensywność 
wsparcia  

1.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

Działanie 1.2. Innowacyjne 
przedsiębiorstwa 

Typy projektów: 

 A Wsparcie dla 
przedsiębiorstw 
chcących rozpocząć lub 
rozwinąć działalność 
B+R 

 B Tworzenie i rozwój 
infrastruktury B+R 
przedsiębiorstw 

Wsparcie jest skoncentrowane na MŚP.  

Wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na 
obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności 
lub projektach o wyjątkowym charakterze, które 
nie mogą być zrealizowane przez MŚP. 

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia godne z 
obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej w 
tym także oparte na kluczowych technologiach 
wspomagających (ang. KET). 

1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących 
rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R: 

a) inwestycje przedsiębiorstw w obszarze badań 
naukowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych: 

Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć 
opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych 
produktów i procesów produkcyjnych (innowacje 
produktowe, procesowe).  

W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie 
całego procesu powstania innowacji, projekt może 
obejmować różne  

etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej 

W zakresie projektów typu 
1.2.A.: 

– przedsiębiorcy; 

IOB, w tym organizacje 
pozarządowe; 

– przedsiębiorcy typu spin off; 

konsorcja przedsiębiorstw z 
jednostkami naukowymi, 
uczelniami/szkołami wyższymi 
lub podmiotami leczniczymi, 
bądź ze spółkami celowymi 
tworzonymi przez te podmioty. 

W zakresie projektów typu 
1.2.B.: 

– przedsiębiorcy; 

– przedsiębiorcy typu spin off; 

– konsorcja przedsiębiorstw z 
jednostkami naukowymi, 
uczelniami/szkołami wyższymi 
lub podmiotami leczniczymi, 
bądź ze spółkami celowymi 

IV kwartał 
2016 – I 
kwartał 2017 

W przypadku projektów 
nieobjętych pomocą 
publiczną: 85%.  

W przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną: 
zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa 
wspólnotowego i krajowego 
dotyczącego zasad 
udzielania tej pomocy, 
obowiązującym i w 
momencie udzielania 
wsparcia. 

- schemat 1.2 A: 

• minimalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych wynosi 
100 000 PLN, 

• maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych wynosi 4 
300 000 PLN. 
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produkcji włącznie.  

Wsparcie mogą otrzymać projekty  

polegające m.in. na:  

– prowadzeniu badań przemysłowych i 
eksperymentalnych  

prac rozwojowych, 

– innowacjach technologicznych (w tym pierwsze 
wdrożenie technologii),  

– opracowaniu linii pilotażowych,  

– opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w 
ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie 
weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),  

– ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.  

Projekty realizowane mogą być przez 
przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera 
konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi 
podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, 
szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami 
leczniczymi. 

b) zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw 
własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, 
know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy 
technicznej). 

Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest 
możliwe tylko w przypadku konieczności 
przeprowadzenia, uzupełniających/ 
dostosowujących technologie do specyfiki 

tworzonymi przez te podmioty. - schemat 1.2 B: 

• minimalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych wynosi 
100 000 PLN, 

• maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych wynosi 12 
000 000 PLN. 
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przedsiębiorstwa, prac rozwojowych. Prace te będą 
mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez 
przedsiębiorstwa, jaki w formie zlecenia. 

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które 
wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią 
ich niezbędne uzupełnienie związane z 
realizowanym projektem, w zakresie: 

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-
rozwojowej, 

• ochrony własności intelektualnej, powstałej w 
wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie 
kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i 
wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z 
wyłączeniem kosztów związanych z 
postępowaniami sąd owymi), 

• wzornictwa przemysłowego, 

• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross 
financingu). 

W wyniku ww. typów projektów może zostać 
osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego 
rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący 
pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt 
pierwszej produkcji musi obejmować  

również etapy poprzedzające (prace 
rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji). 

1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R 
przedsiębiorstw:  

Projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie 
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dotyczącym: 

– laboratoriów specjalistycznych oraz działów 
badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, 

– centrów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach, będących jednostkami 
organizacyjnymi lub wyodrębnionymi 
organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub 
rozwijającymi działalność, której głównym 
zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i 
prac rozwojowych w wydzielonych i 
przystosowanych do tego typu działalności 
pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury 
technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.  

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan 
prac B+R, które będą wykonywane dzięki 
infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. 

Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną 
niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do 
tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i 
usług. 

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione 
o działania związane z rozwojem umiejętności kadr 
przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej 
infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach 
cross financingu). 

W schematach 1.2A i 1.2 B preferencję uzyskają 
projekty: 

– których elementem będzie stworzenie etatów 
badawczych; 

– realizowane w ramach konsorcjum 
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przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej; 

– realizowane w ramach partnerstw 
przedsiębiorstw; 

– projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub 
przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami 
badawczymi – w przypadku dużych firm;  

– nowoczesnych rozwiązań (technologii) 
dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu (np. 
rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych 
technologii), co w konsekwencji zapewnia 
ograniczenie negatywnych skutków 
środowiskowych. 

2.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

Działanie 1.2 Promowanie 
inwestycji przedsiębiorstw 
w badania i innowacje 

Poddziałanie 1.2.1 Wspar-
cie procesów badawczo-
rozwojowych 

Typy projektów: 

 1. Stworzenie lub 
rozwój zaplecza 
badawczo-

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego w przedsiębiorstwach w 
szczególności zakup środków trwałych: aparatury i 
urządzeń laboratoryjnych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych. 

2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa. 

3. Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-
rozwojowych w jednostkach naukowych. 

4. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze 
zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, 
wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w 
celu uzyskania ochrony przyznawanej przez 
krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe 
organy ochrony własności przemysłowej, a także 
prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon 
na patent). 

 przedsiębiorstwa 

 instytucje otoczenia 
biznesu 

 konsorcja przedsię-
biorstw (w tym 
instytucji otoczenia 
biznesu) 

 konsorcja przedsię-
biorstw (w tym 
instytucji otoczenia 
biznesu) i jednostek 
naukowych lub organi-
zacji pozarządowych 

 jednostki samorządu 
terytorialnego, 

 związki jednostek sa-
morządu 
terytorialnego 

 stowarzyszenia jedno-

I kwartał 
2017 

W przypadku projektów 
nieobjętych pomocą 
publiczną: 85%.  

 

Projekty objęte pomocą 
publiczną – maksymalny 
poziom dofinansowania ze 
środków EFRR na poziomie 
beneficjenta oraz odbiorcy 
końcowego (jeśli dotyczy) 
powinien być ustalony 
zgodnie z wymogami 
właściwych programów 
pomocowych,  

Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu: 
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rozwojowego w 
przedsiębiorstwach w 
szczególności zakup 
środków trwałych oraz 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych 

2. Prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych 
przez przedsiębiorstwa 

5. Projekty grantowe zakładające wsparcie 
przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia 
na: 

a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa, 

b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-
rozwojowych w jednostkach naukowych, 

c) bony na patent. 

6. Projekty polegające na wsparciu procesu 
udzielenia zamówienia publicznego na usługi 
badawcze i rozwojowe (zamówienia 
przedkomercyjnego). 

stek samorządu teryto-
rialnego 

 samorządowe 
jednostki organizacyjne 

nie podano dla typów 1 i 2 

3.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA LUBELSKIEGO 
NA LATA 2014-2020 

Działanie 1.2 Badania 
celowe 

Projekty polegające na opracowaniu nowych 
produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu 
znaczących ulepszeń do istniejących produk-
tów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte 
koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz 
eksperymentalnych prac rozwojowych10, w tym 
m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i 
gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one 
wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty 
personelu zaangażowanego w projekt; koszty 
badań; wartości niematerialnych i prawnych, 
ekspertyz, analiz. 

Przewidziana pomoc będzie miała charakter 
kompleksowy, obejmując interwencją również 
finansowanie linii pilotażowych oraz działania w 
zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawanso-
wanych zdolności produkcyjnych i pierwszej 
produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji 

Przedsiębiorstwa 

Dopuszcza się możliwość współ-
pracy przedsiębiorstw z innymi 
przedsiębiorstwami (zgodnie z 
art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-
2020), organizacjami pozarządo-
wymi (prowadzącymi działalność 

II kwartał 
2017 

Badania przemysłowe: 

Mikro-, małe przedsiębior-
stwa: 80 % 

Średnie przedsiębiorstwa: 
75 % 

Duże przedsiębiorstwa: 65 
% 

Eksperymentalne prace 
rozwojowe: 

Mikro-, małe przedsiębior-
stwa: 60% 

Średnie przedsiębiorstwa: 
50% 

Duże przedsiębiorstwa: 40 
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oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie 
urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i 
prototypowym lub pierwsze inwestycje niepienięż-
ne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z 
uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę 
testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już 
masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży. 

Projekty muszą być realizowane na terenie woje-
wództwa lubelskiego. 

% 

Projekty generujące do-
chód: poziom 
dofinansowania pomniej-
szony zgodnie z 
zastosowaną stawką 
ryczałtową 

Minimalna wartość wydat-
ków kwalifikowalnych 
projektu:  

80 000,00 PLN 

Maksymalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 
projektu:  

5 000 000,00 PLN 

Minimalna kwota wsparcia:  
20 000,00 PLN 

Maksymalna kwota wspar-
cia:  
3 000 000,00 PLN 

Działanie 1.3 Infrastruktura 
badawczo-rozwojowa w 
przedsiębiorstwach 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizo-
wane na terenie województwa lubelskiego, 
polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego 
zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: 

- zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń 
laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych, na bazie których planowane jest prowa-
dzenie działalności B+R. 

Przedsiębiorstwa 

Dopuszcza się możliwość współ-
pracy przedsiębiorstw z innymi 
przedsiębiorstwami (zgodnie z 
art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w 

IV kwartał 
2016 – I 
kwartał 2017 

Mikroprzedsiębiorstwa i 
małe przedsiębiorstwa: 70% 

Średnie przedsiębiorstwa: 
60% 

Duże przedsiębiorstwa: 50% 

Projekty generujące do-
chód: koszty kwalifikowalne 
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Projekty muszą być realizowane na terenie woje-
wództwa lubelskiego. 

perspektywie finansowej 2014-
2020), organizacjami pozarządo-
wymi (prowadzącymi działalność 
w zakresie zbieżnym z projek-
tem), jednostkami naukowymi, 
szkołami wyższymi. 

pomniejszone zgodnie z 
zastosowaną stawką 
ryczałtową 

Minimalna wartość wydat-
ków kwalifikowalnych 
projektu:  

100 000,00 PLN 

Maksymalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 
projektu:  

10 000 000,00 PLN 

Minimalna kwota wsparcia:  

50 000,00 PLN 

Maksymalna kwota wspar-
cia:  

3 000 000,00 PLN 

4.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 
LATA 2014-2020 

Działanie 1.1 Badania i 
innowacje 

I. Projekty B+R przedsiębiorstw. 

II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R. 

III. Projekty B+R w podmiotach świadczących 
innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach nauko-
wo-technologicznych i inkubatorach 
technologicznych. 

Typów projektów nie można łączyć.  

IZ RPO –L2020 może zawęzić zakres naboru wnio-
sków do wybranego/ych typu/typów projektu 

- przedsiębiorcy,  

- instytucje świadczące usługi w 
zakresie B+R, 

- partnerstwo przedsiębiorstw i 
uczelni wyższych oraz ich spółek 
celowych, 

- partnerstwo przedsiębiorstw i 
instytucji świadczących usługi w 
zakresie B+R 

I kwartał 
2016 

Do 85% 

Pomoc publiczna na projek-
ty B+R, w tym w 
podmiotach świadczących 
innowacyjne usługi: 

- 50 % kosztów kwalifiko-
walnych w przypadku badań 
przemysłowych; 

- 25 % kosztów kwalifiko-
walnych w przypadku 
eksperymentalnych prac 
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rozwojowych; 

W przypadku badań prze-
mysłowych i 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych intensywność 
pomocy można zwiększyć 
do maksymalnie 80% 
kosztów kwalifikowanych 
poprzez dodanie: 

a) 10 punktów procento-
wych dla średnich 
przedsiębiorstw, 

b) 20 punktów procento-
wych dla mikro i małych 
przedsiębiorstw; 

c) 15 punktów procento-
wych, jeżeli spełniony jest 
jeden z warunków: 

1) projekt zakłada efektyw-
ną współpracę 3 : 

— między przedsiębior-
stwami, wśród których 
przynajmniej jedno jest 
MŚP, przy czym żadne 
pojedyncze przedsiębior-
stwo nie ponosi więcej niż 
70 % kosztów kwalifikowal-
nych, lub — między 
przedsiębiorstwem i co 
najmniej jedną organizacją 
prowadzącą badania i 
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upowszechniającą wiedzę, 
jeżeli ta ostatnia ponosi co 
najmniej 10 % kosztów 
kwalifikowalnych i ma 
prawo do publikowania 
własnych wyników badań; 

2) wynik i projektu są 
szeroko rozpowszechniane 
(konferencje, publikacje 
ogólnodostępne, oprogra-
mowanie bezpłatne lub 
otwarte). 

Pomoc dla MŚP na wspiera-
nie innowacyjności - 50% 
kosztów kwalifikowanych w 
przypadku kosztów projektu 
dotyczących działań w 
obszarze wzornictwa oraz 
uzyskania, walidacji i 
ochrony własności przemy-
słowej i intelektualnej (na 
uzyskanie tzw. własnych 
patentów). 

Pomoc na infrastrukturę 
przedsiębiorstw oraz 
infrastrukturę w podmio-
tach świadczących 
innowacyjne usługi (tzw. 
„inwestycja początkowa”) z 
godnie z mapą pomocy 
regionalnej  

35% kosztów kwalifikowa-
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nych w przypadku dużych 
przedsiębiorstw, 

45% kosztów kwalifikowa-
nych w przypadku średnich 
przedsiębiorstwa:  

55% kosztów kwalifikowa-
nych w przypadku mikro i 
małych przedsiębiorstw. 

Pomoc de minimis – 85% 
kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

Dla projektów generujących 
dochód (objętych jednocze-
śnie pomocą publiczną) - 
zgodnie z intensywnością 
pomocy publicznej określo-
ną dla danego rodzaju 
pomocy publicznej (jako 
iloczyn kosztów kwalifiko-
walnych raz maksymalnego 
poziomu dofinansowania 
wynikającego z konkretnego 
rodzaju pomocy publicznej). 

Minimalna kwota dofinan-
sowania projektu (PLN)- W 
projektach B+R realizowa-
nych przez przedsiębiorstwo 
lub partnerstwo z wiodącą 
rolą przedsiębiorstwa 
(projekt może obejmować 
różne etapy prowadzenia 
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prac B+R, do etapu pierw-
szej produkcji włącznie) –
100 tys. zł na jeden projekt 
B+R 

5.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA 
LATA 2014-2020 

Działanie I.2 Inwestycje 
przedsiębiorstw w badania 
i innowacje 

Poddziałanie I.2.1 Infra-
struktura B+R 
przedsiębiorstw 

B+R przedsiębiorstw 

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub 
unowocześnieniu infrastruktury badawczo-
rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. przedsiębiorcy 

konsorcja przemysłowe z rolą 
wiodącą przedsiębiorcy 

I kwartał 
2016 

85,00% 

W przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną 
lub pomocą de minimis 
poziom dofinansowania 
wynikać będzie z odrębnych 
przepisów prawnych, jednak 
nie może być wyższy niż 
poziom określony w niniej-
szym punkcie. 

Dofinansowanie 42 644 000 
PLN 

Poddziałanie I.2.2 Projekty 

Przeprowadzenie badań przemysłowych i ekspery-
mentalnych prac rozwojowych albo 
eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu 
pierwszej produkcji) służących opracowaniu 
nowego lub znacząco udoskonalonego produktu 
(wyrobu lub usługi) lub procesu. 

IV kwartał 
2016 

6.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia 
dotyczące realizacji badań przemysłowych i 
eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii 
demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, 
włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i 
przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R 

– przedsiębiorstwa, w 
szczególności mikro-, małe i 
średnie przedsiębiorstwa  

– konsorcja przedsiębiorstw z 
udziałem mikro-, małych i 

II kwartał 
2016 

I kwartał 
2017 

Wsparcie kwalifikowane w 
szczególności jako: pomoc 
na projekty badawczo-
rozwojowe, pomoc de 
minimis, zgodnie z 
właściwymi przepisami 
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2014-2020 

Działanie 1.2 Badania i 
innowacje w przedsiębior-
stwach 

Poddziałanie 1.2.1 Projekty 
badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw 

Typy projektów: 

 A. badania 
przemysłowe i prace 
rozwojowe  

 B. prace rozwojowe 
związane z 
wytworzeniem 
instalacji pilotażowej / 
demonstracyjnej 

w działalności gospodarczej, ale już nie samego 
wdrożenia. W zakresie wspieranych przedsięwzięć 
możliwe będzie: 

– nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, 
jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie 
dalszych prac badawczo-rozwojowych, 
zmierzających do opracowania innowacyjnego 
rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące 
nowych właściwości danej technologii lub 
możliwości jej zastosowania w nowych warunkach 
związanych z indywidualnymi potrzebami danego  

przedsiębiorstwa.  

– przygotowanie prototypów doświadczalnych,  

– tworzenie instalacji demonstracyjnych i 
pilotażowych,  

– walidacja danego rozwiązania,  

uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się 
w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i 
oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe 
odnoszące się do zwiększenia skali obiektów 
pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju 
urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące 
po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której 
zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja 
masowa lub działalność handlowa,  

– wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej 
do zastosowania w działalności gospodarczej (jako 
uzupełniający komponent projektu badawczego). 

średnich przedsiębiorstw  

– konsorcja przedsiębiorstw z 
udziałem:  

jednostek naukowych  

uczelni, w tym spółek celowych 
uczelni  

organizacji pozarządowych  

instytucji otoczenia biznesu 

prawa dotyczącymi zasad 
udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi na dzień 
udzielania wsparcia.  

W przypadku pomocy na 
projekty badawczo-
rozwojowe, co do zasady, 
nie więcej niż:  

1. badania przemysłowe:  

– mikro i małe 
przedsiębiorstwa – 70%  

– średnie przedsiębiorstwa 
– 60%  

– pozostali beneficjenci – 
50%  

2. eksperymentalne prace 
rozwojowe  

– mikro i małe 
przedsiębiorstwa – 45%  

– średnie przedsiębiorstwa 
– 35%  

pozostali beneficjenci – 25%  

3. studium wykonalności  

– mikro i małe 
przedsiębiorstwa – 70%  

–średnie przedsiębiorstwa – 
60%  
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– pozostali beneficjenci – 
50%  

Poziom dofinansowania UE 
w przypadku badań 
przemysłowych i 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych można 
zwiększyć do maksymalnie 
80% kosztów 
kwalifikowalnych, w 
przypadku spełnienia 
warunków, o których mowa 
w art. 25 ust. 6 
Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dn. 17 
czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu. 

Poddziałanie 1.2.2 Infra-
struktura badawczo-
rozwojowa przedsiębiorstw 

 A. infrastruktura i 
doposażenie 
laboratoriów lub 
działów badawczo-
rozwojowych w 
przedsiębiorstwach 

B. centra badawczo-

Wsparciem objęte zostaną inwestycje 
przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków 
infrastrukturalnych dla działalności badawczo-
rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i 
wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej 
nowych produktów, procesów lub usług.  

Zakres wsparcia obejmuje:  

a) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego 
typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia 
działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą 

– przedsiębiorstwa, w 
szczególności mikro-, małe i 
średnie przedsiębiorstwa  

– konsorcja przedsiębiorstw z 
udziałem mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 

II kwartał 
2016 

Wsparcie kwalifikowane w 
szczególności jako: 
regionalna pomoc 
inwestycyjna, pomoc de 
minimis. zgodnie z 
właściwymi przepisami 
prawa dotyczącymi zasad 
udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi na dzień 
udzielania wsparcia.  

W przypadku regionalnej 
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rozwojowe w przedsiębior-
stwach 

badaniu jakości wytwarzanych przez dane 
przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,  

b) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-
rozwojowych.  

Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji i 
podstawą dla ich oceny będzie przedstawienie 
przez wnioskodawcę planu dotyczącego prac 
badawczo-rozwojowych.  

W przypadku projektów objętych regionalną 
pomocą inwestycyjną warunkiem uzyskania 
wsparcia jest:  

– zapewnienie, że infrastruktura B+R, wsparta w 
ramach projektu, będzie wykorzystywana do 
świadczenia usług B+R na rzecz podmiotów 
zewnętrznych, co znajdzie odzwierciedlenie w 
planie dotyczącym prac badawczo-rozwojowych 

pomocy inwestycyjnej nie 
więcej niż:  

– mikro i małe 
przedsiębiorstwa – 55%  

– średnie przedsiębiorstwa 
– 45% 

– pozostali beneficjenci – 
35% 

7. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO NA LATA 
2014-2020 

1.2 Działalność badawczo – 
rozwojowa przedsię-
biorstw: 

Typy projektów: 

 Projekty badawczo-

Projekty badawczo-rozwojowe (1): wsparcie 
obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz 
prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej 
produkcji – cały proces powstania innowacji lub 
jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie 
przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką 
naukową. 

Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie 
przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali 
obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim 
rodzaju urządzeń  

i obiektów, obejmujących kroki następujące po 
uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której 
zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja 

 przedsiębiorstwa:  

 powiązania kooperacyjne; 

 Samorząd Województwa 

Mazowieckiego, w tym w 

partnerstwie z: 

 instytucjami 

otoczenia biznesu; 

 jednostkami 

naukowym . 

Projekty 
badawczo-
rozwojowe – I 
kwartał 2016 

Tworzenie 
lub rozwój 
zaplecza 
badawczo-
rozwojowego 
– IV kwartał 
2016 

Projekty nie objęte pomocą 
publiczną – EFRR stanowi 
maksymalnie 80% kosztów 
kwalifikowalnych inwestycji. 

Projekty objęte pomocą 
publiczną – zgodnie z 
właściwym schematem 
udzielania pomocy 
publicznej. 
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rozwojowe 

 Tworzenie lub rozwój 
zaplecza badawczo-
rozwojowego 

masowa lub działalność handlowa.  

Wsparciem może zostać objęty także rozwój 
technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub 
nabytej), która nie została jeszcze 
skomercjalizowana i wykorzystana w działalności 
gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w 
szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych 
etapów prac badawczo-rozwojowych 
uzupełniających lub dostosowujących technologię 
do specyfiki przedsiębiorstwa. 

W ramach projektu badawczo-rozwojowego 
wsparcie może objąć także : 

- zakup infrastruktury badawczej 
przedsiębiorcy, niezbędnej do przeprowadzenia 
zaplanowanych prac B+R; 

- uzyskanie ochrony prawa własności 
przemysłowej oraz realizacja ochrony własności 
przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości 
patentowej, które są niezbędne dla skutecznej 
komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony 
prawa własności przemysłowej nie stanowi 
obowiązkowego elementu projektu. 

Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego (3): inwestycje w aparaturę, sprzęt, 
technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą 
prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych 
produktów i usług; stworzenie i rozwój w 
przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub 
centrów badawczo-rozwojowych.  

Warunkiem wsparcia infrastruktury badawczo-
rozwojowej w przedsiębiorstwa jest przedstawienie 
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planów dotyczących prac B+R.  

Przedsięwzięcia w ramach wyżej wymienionych 
typów projektów (1-3) będą mogły uzyskać 
wsparcie jedynie w przypadku zgodności z 
obszarami inteligentnej specjalizacji regionu 
określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Mazowsza do 2020 roku. 

8. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 
LATA 2014-2020 

Działanie 1.1 Innowacje w 
przedsiębiorstwach  

1) budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla 
zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;  

2) finansowanie procesu powstawiania innowacji 
(od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elemen-
tów tj.:  

– badań naukowych i przemysłowych,  

– prac rozwojowych (w tym etap prac demonstra-
cyjnych),  

– linii pilotażowych,  

– działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,  

– zaawansowanych zdolności produkcyjnych,  

– pierwszej produkcji;  

3) wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposa-
żenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu 
rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, 
poprzez instrumenty finansowe.  

− przedsiębiorstwa, w szczegól-
ności MSP,  

− Menadżer Funduszu Funduszy.  

Wnioskodawca prowadzi działal-
ność gospodarczą na terenie 
województwa opolskiego.  

Forma prawna beneficjenta 
zgodnie z klasyfikacją form 
prawnych podmiotów gospodar-
ki narodowej określonych w § 7 
rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 30 listopada 2015 r. w 
sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodo-
wej, wzorów wniosków, ankiet i 
zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2009). 

II kwartał 
2017 

Projekty nieobjęte pomocą 
publiczną: 85%  

Projekty objęte regionalną 
pomocą inwestycyjną:  

− Mikro i małe przedsiębior-
stwa: 55 %;  

− Średnie przedsiębiorstwa: 
45 %;  

− Duże przedsiębiorstwa: 35 
%.  

Projekty objęte pomocą w 
zakresie badań i rozwoju 
zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 21 lipca 
2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy na badania pod-
stawowe, badania 
przemysłowe, eksperymen-
talne prace rozwojowe oraz 
studia wykonalności w 
ramach regionalnych 
programów operacyjnych na 
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lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1075). 

9 

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 
2014-2020 

Działanie 1.2 Badania 
przemysłowe, prace rozwo-
jowe oraz ich wdrożenia 

 

 Typ 2 – Prace B+R 

 

 

 

 

Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące 
realizację badań przemysłowych, prac 
rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i 
pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem 
pierwszej produkcji i przygotowaniem do 
wdrożenia wyników prac B+R w działalności 
gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na 
wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem 
wsparcia w ramach typu projektu. 

•  

Przedsiębiorstwo  
III kwartał 
2016 r. 

Minimalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 
projektu: 200 000 PLN. 
Maksymalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 
projektu: 75 000 000 PLN. 

Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych 
na poziomie projektu 

a) pomoc de minimis - 85%, 
b) pomoc na działalność 
badawczą, rozwojową i 
innowacyjną - zgodnie z 
obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami tj.: 

badania przemysłowe:  
mikro i małe 

przedsiębiorstwo – 70%,  
średnie przedsiębiorstwo – 

60%,  duże 
przedsiębiorstwo – 50%, 
eksperymentalne prace 

rozwojowe:  mikro i małe 

przedsiębiorstwo – 45%,  
średnie przedsiębiorstwo – 

35%,  duże 
przedsiębiorstwo – 25%. 
Intensywność pomocy w 
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przypadku badań 
przemysłowych i 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych można 
zwiększyć do maksymalnie 
80% kosztów 
kwalifikowalnych w 
następujący sposób:  

 15 punktów 
procentowych, jeżeli 
spełniony jest jeden z 

następujących warunków:  
projekt zakłada efektywną 
współpracę:  

 między przedsiębiorstwami, 
wśród których przynajmniej 
jedno jest MŚP lub jest 
realizowany w co najmniej 
dwóch państwach 
członkowskich, lub w 
państwie członkowskim i w 
państwie umawiającej się 
strony Porozumienia EOG, 
przy czym żadne pojedyncze 
przedsiębiorstwo nie ponosi 
więcej niż 70% kosztów 
kwalifikowalnych, lub  

 między przedsiębiorstwem i 
co najmniej jedną 
organizacją prowadzącą 
badania i upowszechniającą 
wiedzę, jeżeli ta ostatnia 
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ponosi co najmniej 10% 
kosztów kwalifikowalnych i 
ma prawo do publikowania 
własnych wyników badań, 
wyniki projektu są szeroko 
rozpowszechniane podczas 
konferencji, za 
pośrednictwem publikacji, 
ogólnodostępnych baz 
Szczegółowy opis osi 
priorytetowych RPO WP 
2014-2020 20 grudnia 2016 
r. 53 bądź oprogramowania 
bezpłatnego lub otwartego. 

 

 Typ 3 – 
Infrastruktura B+R 

 

Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego 
zaplecza badawczo-rozwojowego w 
przedsiębiorstwach. Wzmacniane będą 
instytucjonalne zdolności prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w 
aparaturę naukowobadawczą, sprzęt, technologie i 
inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu 
innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane 
wsparcie przyczyni się do powstawania lub rozwoju 
działów badawczo-rozwojowych wewnątrz 
przedsiębiorstwa służących działalności B+R. 
Warunkiem wsparcia w tym zakresie będzie 
przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów 
dotyczących planowanych do realizacji prac B+R. 

przedsiębiorstwo, instytucja 
otoczenia biznesu, sieci/grupy 
przedsiębiorstw. 

IV kwartał 
2016 r. 

Minimalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 
projektu: 200 000 PLN. 
Maksymalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 
projektu: 30 000 000 PLN. 

Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych 
na poziomie projektu: 

pomoc de minimis - 85%, b) 
regionalna pomoc 
inwestycyjna - zgodnie z 
obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami tj.: mikro 
i małe przedsiębiorstwo – 
70%, średnie 
przedsiębiorstwo – 60%, 
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duże przedsiębiorstwo – 
50%. 

10.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA PODLASKIEGO 
2014-2020 

Działanie 1.2 Wspieranie 
transferu wiedzy, innowacji, 
technologii i komercjalizacji 
wyników B+R oraz rozwój 
działalności B+R w przedsię-
biorstwach 

Poddziałanie 1.2.1 Wspiera-
nie transferu wiedzy, 
innowacji, technologii i 
komercjalizacji wyników 
B+R oraz rozwój działalności 
B+R w przedsiębiorstwach 

 

Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej 
(inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną 
infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji 
w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie 
przedstawienie informacji dotyczących 
planowanych prac B+R. 2) Prowadzenie przez 
przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na 
wdrożenie (badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we 
własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od 
innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju 
– jako element projektu). 3) Wdrożenie (do etapu 
pierwszej produkcji włącznie) własnych lub 
zakupionych wyników prac B+R. Wdrożenie 
zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko 
w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych 
(eksperymentalnych prac rozwojowych) 
uzupełniających/dostosowujących technologie do 
specyfiki przedsiębiorstwa. 

- Przedsiębiorstwa  

Priorytetowo będą traktowane 
MŚP. Premiowane będą projekty 
realizowane przez konsorcja 
przedsiębiorstw czy konsorcja 
przemysłowo-naukowe. 
Warunkiem wsparcia inwestycji 
dużych przedsiębiorstw będzie 
zapewnienie efektów dyfuzji 
działalności B+R+I do gospodarki 
lub współpraca z MŚP lub 
organizacjami pozarządowymi. 

-Udział innych podmiotów nie 
będących przedsiębiorstwami, 
powinien odbywać się na zasadzie 
współpracy z 
przedsiębiorstwem/-ami 
(odbiorcą efektu badań) w formie 
konsorcjum przedsiębiorstw lub 
konsorcjum naukowo-
przemysłowego. Potencjalnymi 
beneficjentami współpracującymi 
z przedsiębiorstwem mogą być 
m.in. jednostki naukowe, 
jednostki naukowobadawcze, 
spółki celowe tworzone przez 
uczelnie/jednostki naukowe, IOB 
itp 

Ogłoszenie: 
kwiecień 
2016  

Nabór: maj-
czerwiec 
2016 

 

Nabór: 
wrzesień 
2017 r 

Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych 
na poziomie projektu: 85% 

 minimalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 

– 100 000 zł  maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych – o 
wsparcie nie mogą się 
ubiegać projekty 
kwalifikowalne w ramach 
PO IR, co będzie 
każdorazowo szczegółowo 
określone w ogłoszeniu o 

konkursie. Typ projektu 2:  
minimalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 

– 20 000 zł  maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych – o 
wsparcie nie mogą się 
ubiegać projekty 
kwalifikowalne w ramach 
PO IR, co będzie 
każdorazowo szczegółowo 
określone w ogłoszeniu o 

konkursie. Typ projektu 3:  
minimalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 
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– 100 000 zł  maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych – o 
wsparcie nie mogą się 
ubiegać projekty 
kwalifikowalne w ramach 
PO IR, co będzie 
każdorazowo szczegółowo 
określone w ogłoszeniu o 
konkursie. Projekt 
kompleksowy obejmujący 

typ 1, 2 i 3:  minimalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych – 200 000 

zł  maksymalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 
– o wsparcie nie mogą się 
ubiegać projekty 
kwalifikowalne w ramach 
PO IR, co będzie 
każdorazowo szczegółowo 
określone w ogłoszeniu o 
konkursie. 

11.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA POMORSKIEGO 
NA LATA 2014-2020 

Działanie 1.1 Ekspansja 
przez innowacje 

Poddziałanie 1.1.1. Ekspan-

 

1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemy-
słowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie 
prototypów doświadczalnych, tworzenie linii 
demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz 
uruchomienie pierwszej produkcji,  

2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony 
własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla 
własnych rozwiązań technicznych, w tym przygo-

przedsiębiorcy w ewentualnych 
partnerstwach z: - innymi przed-
siębiorcami, - jednostkami 
naukowymi, - szkołami wyższymi, 
- IOB, - izbami gospodarczymi i 
organizacjami przedsiębiorców, - 
organizacjami pozarządowymi, - 
innymi instytucjami prowadzący-
mi badania naukowe lub prace 

Ogłoszenie 
naboru: IV 
kwartał 2015  

Nabór 
wniosków: II 
kwartał 2016  

Maksymalny poziom 
dofinansowania ze środków 
EFRR powinien być ustalony 
zgodnie z wymogami 
właściwych programów 
pomocowych 

Maksymalna dopuszczalna 
kwota dofinansowania 
projektu nie została ustalo-
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sja przez innowacje – 
wsparcie dotacyjne 

 Prace badawczo-
rozwojowe 

 

towania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru 
użytkowego lub wzoru przemysłowego do właści-
wego organu w celu uzyskania ochrony 
przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzyna-
rodowe organy ochrony własności przemysłowej,  

3) zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do 
wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własno-
ści intelektualnej, w tym patentów, licencji, 
knowhow lub innej nieopatentowanej wiedzy 
technicznej związanej z wdrażanym produktem lub 
usługą, 

 4) realizacja projektów badawczo-rozwojowych 
zmierzających do komercjalizacji wyników, realizo-
wanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej 
współpracy z przedsiębiorstwami 

rozwojowe 

jednostki naukowe, w tym szkoły 
wyższe we współpracy z przedsię-
biorcami. 

na. 

  
Tworzenie i rozwój infra-
struktury B+R 
przedsiębiorstw 

1) budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów 
specjalistycznych, działów B+R lub centrów badaw-
czo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, 2) zakup 
wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i 
urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej 
niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu 
innowacyjnych produktów i usług. 

przedsiębiorcy w ewentualnych 
partnerstwach z: - innymi przed-
siębiorcami, - jednostkami 
naukowymi, - szkołami wyższymi, 
- IOB, - izbami gospodarczymi i 
organizacjami przedsiębiorców, - 
organizacjami pozarządowymi, - 
innymi instytucjami prowadzący-
mi badania naukowe lub prace 
rozwojowe 

jednostki naukowe, w tym szkoły 
wyższe we współpracy z przedsię-
biorcami. 

Ogłoszenie 
naboru: IV 
kwartał 2015  

Nabór 
wniosków: II 
kwartał 2016 

Maksymalny poziom 
dofinansowania ze środków 
EFRR powinien być ustalony 
zgodnie z wymogami 
właściwych programów 
pomocowych 

Maksymalna dopuszczalna 
kwota dofinansowania 
projektu nie została ustalo-
na. 

12.  SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH RPOWŚ 

1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie 
nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służą-

-mikro, małe i średnie przedsię- Terminy 
Minimalna wartość projektu 
we wszystkich typach 
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NA LATA 2014-2020 

Działanie 1.2 Badania i 
rozwój w sektorze święto-
krzyskiej przedsiębiorczości 

 1. Wsparcie na rozwój 
istniejącego lub 
stworzenie nowego 
zaplecza badawczo – 
rozwojowego służącego 
działalności 
innowacyjnej 
przedsiębiorstw. 

 2. Projekty badawcze 
przedsiębiorstw służące 
opracowaniu nowych 
lub istotnie ulepszonych 
produktów i procesów 
produkcyjnych 
(innowacje 
produktowe, 
procesowe) 

 

 

cego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 

2. Projekty badawcze przedsiębiorstw służące 
opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych 
produktów i procesów produkcyjnych (innowacje 
produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań 
przemysłowych1 i prac rozwojowych2 albo prac 
rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydat-
ków do momentu stworzenia prototypu i jego 
pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza 
pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do 
zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do 
pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, 
obejmujących kroki następujące po uruchomieniu 
linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza 
testowania, ale nie produkcja masowa lub działal-
ność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji 
musi obejmować również etapy poprzedzające – 
prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. 
Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. 
na: -prowadzeniu badań przemysłowych i ekspery-
mentalnych prac rozwojowych, - prowadzeniu prac 
rozwojowych, - opracowaniu linii pilotażowych, - 
opracowaniu demonstracyjnych prototypów, - 
walidacji danego rozwiązania, - uruchomieniu 
pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomer-
cyjnej) 

biorstwa,  

 -duże przedsiębiorstwa pod 
warunkiem zapewnienia konkret-
nych efektów dyfuzji działalności 
innowacyjnej oraz B+R do gospo-
darki oraz pod warunkiem, że 
projekty będą podejmowane 
wspólnie z MŚP lub przewidują 
współpracę z MSP, NGO, instytu-
cjami badawczymi. 

naborów: 

IV kwartał 
2015  

I kwartał 
2016  

II kwartał 
2017 

projektów: 50 000,00 PLN 
Maksymalna wartość 
projektu: Do 10 000 000,00 
PLN całkowitej wartość 
projektu. 

Intensywność pomocy dla 
poszczególnych Wniosko-
dawców nie przekracza:  

 50 % kosztów kwalifiko-
walnych w przypadku badań 
przemysłowych;  

 25 % kosztów kwalifiko-
walnych w przypadku 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych; 

  50 % kosztów kwalifiko-
walnych w przypadku 
studiów wykonalności. 
Intensywność pomocy w 
przypadku badań przemy-
słowych i 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych można 
zwiększyć do maksymalnie 
80 % kosztów kwalifikowal-
nych w następujący sposób: 
a) o 10 punktów procento-
wych w przypadku średnich 
przedsiębiorstw oraz o 20 
punktów procentowych w 
przypadku małych przedsię-
biorstw; b) o 15 punktów 
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procentowych, jeżeli 
spełniony jest jeden z 

następujących warunków:  
projekt zakłada efektywną 

współpracę:  między 
przedsiębiorstwami, wśród 
których przynajmniej jedno 
jest MŚP, lub jest realizowa-
ny w co najmniej dwóch 
państwach członkowskich 
lub w państwie członkow-
skim i w państwie 
umawiającej się strony 
Porozumienia EOG, przy 
czym żadne pojedyncze 
przedsiębiorstwo nie ponosi 
więcej niż 70 % kosztów 

kwalifikowalnych, lub  
między przedsiębiorstwem i 
co najmniej jedną organiza-
cją prowadzącą badania i 
upowszechniającą wiedzę, 
jeżeli ta ostatnia ponosi co 
najmniej 10 % kosztów 
kwalifikowalnych i ma 
prawo do publikowania 

własnych wyników badań;  
wyniki projektu są szeroko 
rozpowszechniane podczas 
konferencji, za pośrednic-
twem publikacji, 
ogólnodostępnych baz bądź 
oprogramowania bezpłat-
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nego lub otwartego. 

13.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO NA LATA 
2014-2020  
 

Działanie 1.2 Innowacyjne 
firmy 

Poddziałanie 1.2.1 Działal-
ność B+R przedsiębiorstw 

Projekty mogą obejmować: 1. Wsparcie 
infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju 
istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w 
postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym 
laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-
rozwojowych. 2. Prowadzenie badań w 
przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub 
prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe 
aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu 
infrastruktury badawczej wykorzystywanej do 
prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności 
badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie 
pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy 
demonstracji, walidacji, testowania jako element 
większego projektu B+R). W ramach typu 2 możliwe 
będzie dofinansowanie kompleksowych działań 
zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do 
wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu 
własnych rozwiązań technologicznych, zakończone 
uzyskaniem tych praw. 

Przedsiębiorstwa (MŚP i duże) 
Grupy przedsiębiorstw (w tym 
m.in. porozumienia, sieci, 
konsorcja) – MŚP i duże 
Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, 
podmiotów sektora naukowo-
badawczego, uczelni, przy czym 
liderem konsorcjum musi być 
przedsiębiorstwo W niniejszym 
Poddziałaniu dopuszczalne jest 
aplikowanie o środki przez duże 
przedsiębiorstwa, pod warunkiem 
wykazania przez Beneficjenta 
mechanizmu zapewnienia dyfuzji 
wyników prowadzonej 
działalności badawczo-
rozwojowej do gospodarki 
regionu oraz zapewnienia, że 
wkład finansowy z funduszy nie 
spowoduje znacznego ubytku 
liczby miejsc pracy w istniejących 
lokalizacjach na terytorium UE. 
Działalność beneficjenta musi być 
prowadzona na terenie 
województwa warmińsko-
mazurskiego, przy czym 
lokalizacja siedziby/oddziału 
beneficjenta musi znajdować się 
na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego 

 

Nabór:  

Sierpień 
2016 Marzec 
2017 

Minimalna I maksymalna 
wartość projektu :Min. 200 
000,00 Maks. nie dotyczy 

Minimalna wartość 
wydatków kwalifikowanych 
(w zależności od wielkości 
podmiotu): Mikro, małe – 
200 000,00 Średnie – 400 
000,00 Duże – 800 000,00 
Maksymalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych 
(w zależności od wielkości 
podmiotu): Mikro, małe – 1 
000 000,00 Średnie – 3 000 
000,00 Duże – 5 000 000,00 

Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych 
na poziomie projektu 

1. Badania przemysłowe: 

-małe przedsiębiorstwo – 
70% 

-średnie przedsiębiorstwo 
60% 

-duże przedsiębiorstwo – 
50% 

2. Eksperymentalne prace 
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rozwojowe: 

-małe przedsiębiorstwo – 
45% 

-średnie przedsiębiorstwo 
35% 

-duże przedsiębiorstwo – 
25% 

3. Studium wykonalności: 

-małe przedsiębiorstwo – 
70% 

-średnie przedsiębiorstwo 
60% 

-duże przedsiębiorstwo – 
50% 

4. Infrastruktura B+R: 

-małe przedsiębiorstwo – 
70% 

-średnie przedsiębiorstwo 
60% 

-duże przedsiębiorstwo – 
50% 

14. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-
rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w 
szczególności promowanie inwestycji w zakresie 
rozwoju produktów i usług, transferu technologii, 

1. przedsiębiorstwa lub ich grupy 
2. konsorcja przedsiębiorstw i 
jednostek naukowych, uczelni (w 
tym spółek celowych uczelni) lub 
organizacji pozarządowych 
(wiodącą rolę pełni 

Nabór:  

IV kwartał 
2017  

II kwartał 

Minimalna wartość 
projektu- nieokreślona  

Maksymalna wartość 
projektu: 



 
 

330 
 

 

2014-2020 

Działanie 1.2. Wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw Wielkopol-
ski 

Typy projektów: 

1. Wsparcie infrastruktury 
B+R poprzez stworzenie lub 
rozwój istniejącego zaplecza 
badawczo-rozwojowego w 
postaci działów B+R w 
przedsiębiorstwach (w tym 
laboratoriów) oraz tworzenie 
centrów badawczo-
rozwojowych.  

2. Prowadzenie badań w 
przedsiębiorstwach, w tym 
badań przemysłowych i/lub 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych po stworzenie 
linii demonstracyjnej. 

 

innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w 
dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, 
pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie 
badań technologicznych i stosowanych, linii 
pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji 
produktów, zaawansowanych zdolności 
produkcyjnych i pierwszej produkcji, w 
szczególności w dziedzinie kluczowych technologii 
wspomagających, oraz rozpowszechnianie 
technologii o ogólnym przeznaczeniu 

przedsiębiorstwo) 2016 

 

 25 mln PLN 

Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu – 
nieokreślona  

Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych 
na poziomie projektu: 

Projekty dotyczące 
prowadzenia badań 
przemysłowych lub 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych Badania 
przemysłowe: 1. 70% 
kosztów kwalifikowanych 
projektu dla mikro, małych 
przedsiębiorstw + premia; 2. 
60% kosztów 
kwalifikowanych projektu 
dla średnich przedsiębiorstw 
+ premia. Eksperymentalne 
prace rozwojowe: 1. 45% 
kosztów kwalifikowanych 
projektu dla mikro, małych 
przedsiębiorstw + premia; 2. 
35% kosztów 
kwalifikowanych projektu 
dla średnich przedsiębiorstw 
+ premia 

2) Projekty dotyczące 
infrastruktury B+R a) 
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zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej 1. 45% kosztów 
kwalifikowanych projektu 
dla mikro, małych 
przedsiębiorstw; 2. 35% 
kosztów kwalifikowanych 
projektu dla średnich 
przedsiębiorstw. b) zgodnie 
z pomocą de minimis: do 
85% kosztów 
kwalifikowanych 
(maksymalna wartość 
dofinansowania nie może 
przekroczyć 700 000 PLN) 

15 

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH REGIO-
NALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
2014-2020 

Działanie 1.1 Projekty 
badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw 

Typ 1: Małe projekty B+R 

Typ 2. Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw 
wraz z przygotowaniem do 
wdrożenia w działalności 
gospodarczej 

Wsparciem zostanie objęty cały proces powstawa-
nia innowacji, od pomysłu do przygotowania do 
wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem 
projektu nie może być etap pierwszej produkcji. 
Finansowanie będzie obejmować prace badawczo-
rozwojowe realizowane na różnych poziomach 
gotowości technologicznej, w tym także prace 
demonstracyjne i tworzenie prototypów, działania 
w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia 
pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze 
wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwięk-
szenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych 
w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmują-
cych kroki następujące po uruchomieniu linii 
pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza 
testowania, ale nie produkcja masowa lub działal-
ność handlowa. Przedmiot projektu musi dotyczyć 
działalności gospodarczej prowadzonej na terenie 
województwa zachodniopomorskiego, tzn. prace 

Typ projektu 1:  

− mikro, małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa  

Typ projektu 2:  

− mikro, małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa, − partnerstwa 
naukowo-przemysłowe, w których 
liderem jest przedsiębiorstwo. 

Ogłoszenie 
naboru: 

30.11.2017 

Nabór:  

02.01.2018 -
02.03.2018 

 

Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE wydat-
ków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu: 

Typ projektu 1 – 85% 

Typ projektu 2: 2. dofinan-
sowanie wydatków 
kwalifikowalnych objętych 
pomocą publiczną na 
podstawie art. 25 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu): • 50 % kosztów 
kwalifikowalnych w przy-
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B+R prowadzone w ramach projektu związane są z 
produktem/usługą będącą przedmiotem działalno-
ści prowadzonej na terenie województwa. 
Elementem projektu mogą być także działania w 
obszarze wzornictwa oraz uzyskanie ochrony 
własności przemysłowej i intelektualnej dla wypra-
cowanych rozwiązań technicznych i nowych 
produktów. Ponadto możliwy będzie także zakup 
przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R w celu 
ich dalszego rozwinięcia i dostosowania do specyfiki 
przedsiębiorstwa (tzn. przedsięwzięcie musi 
obejmować także dalsze niezbędne prace rozwojo-
we). 

padku badań przemysło-
wych; • 25 % kosztów 
kwalifikowalnych w przy-
padku eksperymentalnych 
prac rozwojowych; • 50 % 
kosztów kwalifikowalnych w 
przypadku studiów wyko-
nalności. Intensywność 
pomocy w przypadku badań 
przemysłowych i ekspery-
mentalnych prac 
rozwojowych można 
zwiększyć do maksymalnie 
80 % kosztów kwalifikowal-
nych zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 25 
Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014. 3. dofinanso-
wanie wydatków 
kwalifikowalnych objętych 
pomocą publiczną na 
podstawie art. 28 Pomoc dla 
MŚP na wspieranie innowa-
cyjności Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014r. 
uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu – 50% 

Minimalna i maksymalna 
wartość projektu –  
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Typ 1 - nieokreślona  

Typ 2 – maksymalna war-
tość:  

5 000 000 PLN 

 

Działanie 1.2 Rozwój 
infrastruktury B+R w 
przedsiębiorstwach 

Typ 1. Tworzenie i rozwój 
infrastruktury B+R w przed-
siębiorstwach, 

Wzmacniane możliwości przedsiębiorstw do 
podejmowania i prowadzenia własnej działalności 
badawczo-rozwojowej lub intensyfikacji współpracy 
przedsiębiorstwa z jednostkami naukowymi 
poprzez tworzenie i rozwój własnej infrastruktury 
B+R przedsiębiorstw. Wsparcie jest przeznaczone 
na inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 
zlokalizowaną w województwie 
zachodniopomorskim (w szczególności w 
wyposażenie specjalistycznych laboratoriów 
badawczych). Ma ona służyć przedsiębiorstwom do 
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 
mających na celu poszukiwanie innowacyjnych 
rozwiązań w obszarach kluczowych dla rozwoju 
gospodarczego regionu określonych jako 
inteligentne specjalizacje. Przedsięwzięcie w 
zakresie infrastruktury B+R służyć ma realizacji 
wskazanych w projekcie badań (konieczne jest 
przedstawienie wraz z wnioskiem o dofinansowanie 
projektu opisu prac B+R, których realizacji będzie 
służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu 
ich zastosowania w gospodarce). Dofinansowaniu 
będą podlegały w szczególności wydatki na nabycie 
aparatury badawczo-rozwojowej oraz wartości 
niematerialnych i prawnych niezbędnych do 
prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w 
przedsiębiorstwie. 

Mikro, małe, średnie, duże 
przedsiębiorstwa 

Ogłoszenie 
naboru: 

30.11.2017 

Nabór:  

02.01.2018 -
02.03.2018 

 

Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych 
na poziomie projektu 

35% duże przedsiębiorstwa 
45% średnie 
przedsiębiorstwa 55% mikro 
i małe przedsiębiorstwa 

Minimalna i maksymalna 
wartość projektu – 
nieokreślona  

Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu – 
nieokreślona  

Maksymalna wartość 
dofinansowania nie może 
przekroczyć 5 000 000 PLN 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH PRO-
GRAMU OPERACYJNEGO 
INTELIGENTNY ROZWÓJ 
2014-2020 

Działanie 1.1 Projekty B+R 
przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.1 Badania 
przemysłowe i prace rozwo-
jowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa  

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R 
związane z wytworzeniem 
instalacji pilotażo-
wej/demonstracyjnej 

 

Działanie ukierunkowane jest na wsparcie projek-
tów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. 
Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych 
przedsiębiorstw jak i MŚP, przy czym możliwe jest 
organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie 
jednej z ww. grup firm. Projekty B+R powinny 
obejmować badania przemysłowe i prace rozwojo-
we lub wyłącznie prace rozwojowe. Warunkiem 
otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja 
wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie 
wyników projektu we własnej działalności gospo-
darczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub 
sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadza-
nia do działalności gospodarczej innego 
przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorstwa  

Poddziałanie 
1.1.1  

Ogłoszenie 
naboru: 
01.02.2017 

Nabór: 

01.03.2017 -
30.06.2017 

Ogłoszenie 
naboru: 

Sierpień 
2017  

Nabór: 
wrzesień-
grudzień 
2017  

 

Poddziałanie 
1.1.2 

W 2017 nie 
przewiduje 
się ogłosze-
nia konkursu  

Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE wydat-
ków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu: 

Poddziałanie 1.1.1 : 

Max. 25% - 80% (zgodnie z 
możliwą do przyznania 
intensywnością pomocy). 

Poddziałanie 1.1.2 

Max. 25% - 60% (zgodnie z 
możliwą do przyznania 
intensywnością pomocy). 

Minimalna i maksymalna 
wartość projektu: 

Minimalna wartość zostanie 
określona w regulaminie 
konkursów. Nie przewiduje 
się finansowania dużych 
projektów 

Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków kwalifi-
kowalnych: 

Minimalna wartość zostanie 
określona w regulaminie 
konkursów 

 
Działanie 2.1 Wsparcie 
inwestycji w infrastrukturę 
B+R przedsiębiorstw 

Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R 
przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, 
sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, 

Przedsiębiorstwa 
Ogłoszenie 
naboru: 

Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych 
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która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-
rozwojowych na rzecz tworzenia 
innowacyjnych produktów i usług. 
Oferowane wsparcie przyczyni się do tworzenia i 
rozwijania centrów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach. 
Czynnikami decydującymi o wsparciu są m.in.: 
1. opisany w agendzie badawczej zakres badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych, które 
przedsiębiorstwo zamierza realizować na wybudo-
wanej lub zmodyfikowanej infrastrukturze, dobór i 
plan wykorzystania tej infrastruktury; 
2. zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R, 
w tym potencjał kadrowy, doświadczenie w prowa-
dzeniu prac B+R lub potencjał infrastrukturalny; 
3. poziom nakładów na działalność B+R w przedsię-
biorstwie. 

03.04 2017 

Nabór:  

08.05-
07.07.2017  

 

na poziomie projektu:  

Max. 10% - 55% (zgodnie z 
możliwą do przyznania 
intensywnością pomocy). 

Minimalna i maksymalna 
wartość projektu: 

Nie przewiduje się 
finansowania dużych 
projektów  

Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu: 

Minimalna wartość projektu 
wynosi 2 mln PLN 

 

 


