Załącznik nr 2
Kryteria weryfikacji Wniosku
(etap weryfikacji wniosku, §4 Regulaminu)
Dopuszczenie Wniosku do dalszego procedowania w ramach procesu oceny wymaga łącznego spełnienia
wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych.
Uznanie danego kryterium za spełnione na obecnym etapie oceny ma charakter wstępny i będzie
weryfikowane ostatecznie na dalszych etapach, po uzupełnieniu Wniosku o Kartę Projektu.
Dokonując weryfikacji kryterium należy wziąć pod uwagę spełnienie wytycznych zawartych w definicji
kryterium w tabeli poniżej, jak również wytycznych określających zasady wypełnienia Wniosku, zawartych
bezpośrednio w treści szablonu Wniosku.

Kryteria formalne
L.p. Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Zasady oceny

1

Grantobiorca prowadzi działalność na
terenie województwa pomorskiego

TAK/NIE

2

Grantobiorca nie prowadzi działalności
w zakresie wskazanym w
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.)
Pomoc o którą ubiega się grantobiorca
jest zgodna z zasadami pomocy de
minimis.

Grantobiorca jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i prowadzi działalność na terenie województwa pomorskiego,
zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.
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.

Pomoc de minimis udzielana granrtobiorcy jest zgodna z
Rozporządzeniem 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 (Dz.U. 2021
poz. 900, z późn. zm), do którego mają zastosowanie przepisy
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.).
Grantobiorca w zakresie pomocy de minimis („pomoc de minimis”):
- nie otrzymał pomocy de minimis w bieżącym roku l oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat lub
- otrzymał pomoc de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat, w kwocie, która łącznie z kwotą wskazaną we
Wniosku lub w przypadku braku jej wskazania z maksymalną kwotą dla
danego konkursu nie przekracza 200 tys. EUR jednemu
przedsiębiorstwu (dla firm z sektora drogowego transportu towarów
nie przekracza 100 tys. EUR.)
Wniosek został przygotowany zgodnie z wymogami formalnymi
zawartymi w Regulaminie Projektu „uGranty B+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;

TAK/NIE

3

4

Grantobiorca może przyjąć pomoc de
minimis w kwocie wskazanej we
Wniosku lub w przypadku braku jej
wskazania w kwocie maksymalnej
określonej dla danego konkursu

5

Grantobiorca wypełnił poprawnie
wszystkie pola Wniosku, w
szczególności złożył wymagane
oświadczenia i dostarczył wymagane
załączniki

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

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

6

7

Grantobiorca nie złożył innych
Wniosków, których ocena jeszcze nie
dobiegła końca
Grantobiorca nie podlega wykluczeniu
z innych powodów nie wskazanych
powyżej w pkt. 1-6

• do Wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki
przygotowane zgodnie z wymogami Regulaminów (tj. w szczególności
w odpowiednich formatach/wzorach).
Grantobiorca nie może złożyć kolejnego Wniosku do czasu
zakończenia procedury oceny Wniosku złożonego wcześniej.

TAK/NIE

Przykładowo w odniesieniu do Grantobiorcy, nie zachodzą przesłanki
określone:
• w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 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
2021 r., poz. 1745)
skutkujące wykluczeniem Grantobiorcy z możliwości otrzymania
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz
• w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz.U.2020 r. poz.358 t. j. z późn.zm.).

TAK/NIE

L.p. Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Zasady oceny

1

Projekt Grantowy wymaga
prowadzenia prac o charakterze B+R

TAK/NIE

2

Projekt Grantowy prowadzi do
powstania innowacji

3

Projekt Grantowy jest zgodny z ISP

4

Projekt Grantowy jest możliwy do
zrealizowania w ramach konkursu

Czy rozwiązanie wskazanego we Wniosku problemu w zakresie
objętym Wnioskiem wymaga prowadzenia prac o charakterze Badań
Przemysłowych lub Eksperymentalnych Prac Rozwojowych?
Czy rozwiązanie wskazanego we Wniosku problemu doprowadzi do
powstania innowacji produktowej lub procesowej o zasięgu co
najmniej krajowym?
Czy wskazany we Wniosku problem wpisuje się w obszary tematyczne
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, określone we właściwej uchwale
Zarządu Województwa Pomorskiego?
Czy rozwiązanie opisanego we Wniosku problemu, w zakresie
planowanym przez Grantobiorcę, jest możliwe do realizacji w
określonym konkursem budżecie i czasie?

Kryteria merytoryczne

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
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