Załącznik nr 4
Kryteria oceny Wniosku
(etap oceny wniosku, §6 i §7 Regulaminu)
Ocenę pozytywną otrzymują Wnioski, które łącznie:
1. otrzymały oceny TAK we wszystkich kryteriach wskazanych w punktach A.I, A.II, A.III oraz A.IV,
2. otrzymały po minimum 2 punkty w kryteriach B.I.1, B.I.2 oraz B.I.3,
3. otrzymały w sumie minimum 9 punktów w kryteriach B.I.1., B.I.2, B.I.3 oraz B.I.4.
Pozostałe Wnioski otrzymują ocenę negatywną.
Dokonując oceny kryterium należy wziąć pod uwagę spełnienie wytycznych zawartych w definicji kryterium w tabeli poniżej, jak również wytycznych określających zasady
wypełnienia Wniosku i stanowiącej jego integralną część Karty Projektu, zawartych bezpośrednio w treści szablonów tych dokumentów.

A. Kryteria oceny formalnej
L.p.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena

Wniosek został przygotowany zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w Regulaminie Projektu „uGrantyB+R dla
przedsiębiorstw” oraz Regulaminie („Regulaminy”) konkursu.
• wszystkie wymagane pola Wniosku zostały wypełnione; Uwaga: Wypełnienie pól Wniosku znakami bądź informacjami,
którym nie można przypisać związku z danym polem nie stanowi oczywistej omyłki i skutkuje jego odrzuceniem;
• do Wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki przygotowane zgodnie z wymogami Regulaminów (tj.
w szczególności w odpowiednich formatach/wzorach).

TAK/NIE

I. Kryteria formalne – Wniosek
1.

Wniosek jest kompletny

II. Kryteria formalne –Grantobiorca
1.

Grantobiorca nie podlega
wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie

W odniesieniu do Grantobiorcy, nie zachodzą przesłanki określone:
• w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.),
• w 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)
skutkujące wykluczeniem Grantobiorcy z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
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Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy,
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TAK/NIE

•

2.

3.

w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz.U.2015 r. poz.1212 t. j. z późn.zm.).

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia dołączonego do dokumentacji Projektu Grantowego. Dodatkowo,
przed podpisaniem Umowy o powierzenie grantu, Excento wystąpi do Ministra Finansów o informację, czy wyłoniony
Grantobiorca, którego Projekt Grantowy został rekomendowany do dofinansowania, nie widnieje w Rejestrze podmiotów
wykluczonych.
Grantobiorca jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność na terenie województwa
pomorskiego.

Grantobiorca prowadzi
działalność na terytorium
województwa pomorskiego

TAK/NIE

Grantobiorca kwalifikuje się
do dofinansowania w ramach
działania

Kryterium weryfikowane będzie na postawie załączonych do Wniosku materiałów potwierdzających okoliczność prowadzenia
działalności na terytorium województwa pomorskiego zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Projektu
Grantobiorca jest 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, czyli podmiotem prowadzącym
działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny
rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące
regularną działalność gospodarczą.
W odniesieniu do konkursów, w których wsparcie skierowane zostało wyłącznie do przedsiębiorców spełniających kryteria mikro,
małego albo średniego przedsiębiorstwa (MŚP), weryfikacji w tym kryterium podlegać będzie, czy Grantobiorca zadeklarował
posiadany przez siebie status MSP w rozumieniu ww. przepisów.

TAK/NIE

W odniesieniu do konkursów, w których wsparcie skierowane zostało wyłącznie do przedsiębiorców innych niż mikro-, małe albo
średnie przedsiębiorstwa (inni niż MŚP), weryfikacji w tym kryterium podlegać będzie, czy Grantobiorca zadeklarował posiadany
przez siebie status przedsiębiorcy innego niż MŚP w rozumieniu ww. przepisów.

4.

Grantobiorca nie prowadzi
działalności wyłączonej od
finansowania

Status Grantobiorcy jest weryfikowany na etapie podpisania umowy o powierzenie grantu.
Grantobiorca nie prowadzi działalności w zakresie (a) likwidacji bądź budowy elektrowni jądrowych, (b) inwestycji na rzecz redukcji
emisji gazów cieplarnianych z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, (c) wytwarzania, przetwórstwa
i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, (d) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych niezwiązaną z ochroną
środowiska lub inwestycjami niezbędnymi do łagodzenia lub ograniczenia oddziaływania tej infrastruktury na środowisko (tj. nie
prowadzi działalności wskazanej w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str.
289 z późn. zm.), jak również nie prowadzi działalności w zakresie (e) sektora rybołówstwa i akwakultury, (f) produkcji
podstawowej produktów rolnych, (g) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, (h) wywozu do państw trzecich
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TAK/NIE

lub państw członkowskich (tj. nie prowadzi działalności wskazanej w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia 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 (Dz.
U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1 z późn. zm.).
Okoliczność jest weryfikowana na podstawie oświadczenia Grantobiorcy.

III. Kryteria formalne – Projekt Grantowy
1.

2.

3

Budżet i czas realizacji
Projektu Grantowego są
zgodne z zasadami konkursu

Wskazane we Wniosku budżet Projektu Grantowego oraz czas jego trwania są zgodne z wymaganiami dla danego konkursu,
wskazanymi w Regulaminach.

Projekt Grantowy jest zgodny
z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, o której
mowa w art. 7
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013

Projekt Grantowy ma
pozytywny wpływ na
realizację zasady
zrównoważonego rozwoju, o
której mowa w art. 8
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013

Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w pkt. 9 i 10 Karty Projektu.
Grantobiorca deklaruje, że Projekt Grantowyjest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, o której mowa w art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn. zm.).

TAK/NIE

TAK/NIE

Okoliczność jest weryfikowana na podstawie oświadczenia Grantobiorcy.
Grantobiorca deklaruje, że Projekt Grantowy ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa
w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn. zm.).
Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na
celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno
współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.
Grantobiorca powinien zapewnić pozytywny wpływ Projektu Grantowego na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (w tym
klimat) poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań podczas jego planowania i realizacji. W związku z powyższym do
dofinansowania mogą zostać wyłonione Projekty Grantowe
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TAK/NIE

1)

2)

4.

Projekt Grantowy nie dotyczy
rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia

w których sposób realizacji 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
niezbędnych do realizacji Projektu Grantowego, 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
energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.) lub
których rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie oddziałującego na ochronę
środowiska, dotyczy to w szczególności Projektów Grantowych dotyczących 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 których efekcie 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 10 odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Okoliczność jest weryfikowana na podstawie oświadczenia Grantobiorcy.
Grantobiorca deklaruje, że Projekt Grantowy nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia.
Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji Projektu Grantowego może być wspierany, tj. czy nie stanowi działalności
wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej na B+R (w szczególności
działalności wymienionych w art. 1 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) oraz na podstawie art.3 ust. 3 Rozporządzenia
PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów
szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr
1080/2006.
TAK/NIE
Na podstawie ww. regulacji wsparciem nie mogą być objęte w szczególności:
1) inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do
dyrektywy 2003/87/WE;
2) inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im
inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
3) działania bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub
innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.
Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w pkt. 1 i 2 Karty Projektu.
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5.

Projekt Grantowy nie został
zakończony

Grantobiorca deklaruje, że opisane we Wniosku działania nie zostały jeszcze zrealizowane a niniejszy Projekt Grantowy zakończony
(art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn. zm.).

TAK/NIE

Okoliczność jest weryfikowana na podstawie oświadczenia Grantobiorcy.

IV. Kryteria formalne (dopuszczające) – Projekt Grantowy
1.

Projekt Grantowy wpisuje się
w Inteligentne Specjalizacje
Pomorza

Weryfikacji podlega, czy rozwiązanie będące przedmiotem Projektu Grantowego wpisuje się w dokument strategiczny w postaci
Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia
negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) Nr 316/31/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
zmienionej uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 71/110/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. (dalej „ISP”) [tekst
jednolity dostępny pod adresem: https://drg.pomorskie.eu/porozumienia-isp]
ISP jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz
zachodzące zmiany społeczno–gospodarcze.

TAK/NIE

W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej
(zamieszczona również na stronie internetowej Projektu).

2.

Projekt Grantowy obejmuje
badania przemysłowe lub
eksperymentalne prace
rozwojowe

Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w pkt. 2 Wniosku o przyznanie grantu.
W ramach kryterium ocenie podlega, czy Projekt Grantowy ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano
realizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych albo prac rozwojowych.
Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe, należy rozumieć badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, o
których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu:
• 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 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;
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TAK/NIE

•

eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie 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, procesów i
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 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 rozwojowe
nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów
wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Prace nie mające charakteru badań przemysłowych ani eksperymentalnych prac rozwojowych (w tym badania podstawowe, prace
rutynowe niezwiązane bezpośrednio z pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniowe) nie stanowią kosztu kwalifikowalnego.
W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie
oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone Podręczniku Frascati (OECD, 2015). Zgodnie z zapisami
Podręcznika czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe.
Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:
• tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi
informatycznych;
• dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych;
• tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi;
• użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych;
• dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza,
która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania;
• rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem
eksperymentalnych prac rozwojowych;
Możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są ściśle związane z realizowanymi badaniami
przemysłowymi i eksperymentalnymi pracami rozwojowymi.
Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w pkt. 3 Karty Projektu
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3.

Projekt Grantowy prowadzi
do innowacji produktowej lub
procesowej o zasięgu co
najmniej krajowym

W ramach kryterium ocenie podlega, czy rezultat Projektu Grantowego łącznie:
1) stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech,
funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
Na potrzeby oceny merytorycznej znajduje zastosowanie definicja innowacyjności określona w Podręczniku Oslo (OECD, 2005):
• innowacja produktowa oznacza 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;
• innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod
produkcji lub dostawy;
W przypadku innowacji produktowej – nowość rezultatów projektu (co najmniej w skali polskiego rynku) jest rozumiana jako
znacząca zmiana, tzn. podczas oceny Wniosku brane pod uwagę będą wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten
produkt od występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

TAK/NIE

W przypadku innowacji procesowej – nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian technologicznych (co
najmniej w skali polskiego rynku). W ramach oceny przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy technologia
wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie
technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.
Dokonując oceny należy mieć na względzie, iż priorytetem jest wspieranie powstania innowacyjnych produktów, technologii lub
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.

4.

Własność intelektualna nie
stanowi bariery dla wdrożenia
rezultatów Projektu
Grantowego

Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w pkt. 2 Karty Projektu
W ramach kryterium ocenie podlega, czy łącznie:
• Grantobiorca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych
w Projekcie Grantowym;
• uprawdopodobniono, że brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań/ technologii/wyników prac B+R, których
istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników Projektu
Grantowego.
Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej
może być niezasadne.
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TAK/NIE

Należ przede wszystkim bazować na wiedzy i doświadczeniu Grantobiorcy oraz wspierającego go eksperta merytorycznego, a
dodatkowo w ramach możliwości lub w przypadku wątpliwości wesprzeć się i wskazać:
• bazy danych (patentowych i publikacji) z jakich korzystał, jak sklasyfikował przedmiot badań wg Międzynarodowej
Klasyfikacji Patentowej, jakich słów kluczowych lub nazw firm lub nazwisk twórców użył oraz jakie wyniki uzyskał w
związku z przeprowadzonym samodzielnie badaniem stanu techniki, lub
• wyniki badania stanu techniki przeprowadzonego przez rzecznika patentowego (opinia rzecznika patentowego powinna
być dostępna na żądanie Excento).
Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów w pkt. 5 Karty Projektu

B. Kryteria oceny merytorycznej
L.p.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena

I. Kryteria punktowe
1.

Zaplanowane prace B+R są
adekwatne do osiągnięcia
celu projektu, a ryzyka z nimi
związane zostały poprawnie
zdefiniowane (wykonalność
Projektu Grantowego)

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
• problem technologiczny został poprawnie i precyzyjnie zdefiniowany;
• zaplanowane do realizacji prace B+R są adekwatne (tzn. niezbędne, wystarczające i uzasadnione) do osiągnięcia celu
projektu/rozwiązania problemu technologicznego;
• zaplanowane do realizacji prace B+R zostały podzielone na jasno sprecyzowane i układające się w logiczną całość etapy
umożliwiające kontrolę postępu prac;
• precyzyjnie (w sposób mierzalny) określono efekty końcowe i rezultaty prac B+R oraz opisano wpływ braku ich osiągnięcia
na zasadność kontynuacji Projektu Grantowego;
• oczekiwane rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w zakładanym harmonogramie, a czas ich realizacji nie jest
przeszacowany;
• oczekiwany budżet (koszt) realizacji prac B+R jest adekwatny, a budżet nie jest przeszacowany;
• zidentyfikowano i precyzyjnie opisano najistotniejsze ryzyka związane z pracami B+R.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że Projekt Grantowy spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę Projektu Grantowego wynosi 2 pkt.
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0–5

2.

Zaplanowane do wdrożenia
rezultaty cechują się wysoką
nowością (innowacyjność
Projektu Grantowego)

W ramach kryterium ocenie podlega poziom nowości zaproponowanej do wdrożenia innowacji.
Zastosowanie mają definicje i zasady opisane szczegółowo w kryterium B.I.3., przy czym ocenie podlega poziom innowacyjności
danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa, polskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i
poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z tym eksperci dokonując oceny Projektu Grantowego w
ramach przedmiotowego kryterium biorą pod uwagę, czy proponowane innowacyjne rozwiązanie cechuje wystarczający stopień
nowości, czy też cechujące to rozwiązanie zmiany/parametry/funkcjonalności są mało znaczące i nie zawierają w sobie
wystarczającego stopnia nowości, uzasadniającego przyznanie wsparcia ze środków publicznych.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że Projekt Grantowy spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym

0–5

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę Projektu Grantowego wynosi 2 pkt. Maksymalna
liczba punktów zostaje przyznana dla Projektu Grantowego, który charakteryzuje się nowością w skali globalnej. Minimalna liczba
punktów (0 – ocena niedostateczna) przyznawana jest automatycznie Projektom Grantowym, które nie spełniły kryterium dostępu
B.I.3.
3.

Projekt Grantowy wpisuje się
w model biznesowy
Grantobiorcy i posiada on
zdolności do wdrożenia jego
rezultatów (zgodność z
modelem biznesowym /
możliwość wdrożenia)

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność Projektu Grantowego i planowanych do wdrożenia wyników jego realizacji z
modelem biznesowym Grantobiorcy oraz zdolność Grantobiorcy do wdrożenia tych wyników.
W szczególności należy wziąć po uwagę, czy:
• przedmiot i zakres zaplanowanych do realizacji prac B+R jest zgodny z modelem biznesowym realizowanym w
przedsiębiorstwie zamawiającym usługę;
• istnieje wysokie prawdopodobieństwo zakończonej sukcesem komercjalizacji rezultatów Projektu Grantowego;
• istnieje wysokie prawdopodobieństwo poprawy sytuacji ekonomiczniej przedsiębiorstwa Grantobiorcy w wyniku
komercjalizacji rezultatów Projektu Grantowego;
• Grantobiorca dysponuje zasobami organizacyjnymi, technicznymi i finansowymi niezbędnymi do zrealizowania Projektu
Grantowego i wdrożenia jego rezultatów;
Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy,
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje

0–5

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że Projekt Grantowy spełnia dane
kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę Projektu Grantowego wynosi 2 pkt.
4.

Projekt Grantowy prowadzi
do wzrostu ekoefektywności

W ramach kryterium ocenie podlega wpływ realizacji Projektu Grantowego , w tym w szczególności wdrożenia jego rezultatów na
wzrost ekoefektywności.
Zastosowanie mają definicje i zasady opisane szczegółowo w kryterium A.III.3, przy czym ocenie podlega istotność pozytywnego
wpływu wdrożenia rezultatów Projektu Grantowego na wzrost ekoefektywności.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 2, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że Projekt Grantowy przyczynia się do
wzrostu ekoefektywności w stopniu:
2 –spełnia kryterium
0 – nie spełnia kryterium
Przyznanie 0 punktów w ramach kryterium nie powoduje negatywnej oceny Projektu Grantowego.
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