
Uchwała nr 1976/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 maja 2016 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 

„Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs  

Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16). 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 41 ust. 1-2 ustawy  

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. 217) oraz na podstawie uchwały  

nr 176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” oraz na podstawie uchwały  

nr 479/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ wraz z uchwałami zmieniającymi, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

 

Postanawia się przyjąć regulamin konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 

„Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Regulamin określa zasady obowiązujące w trakcie konkursu polegającego na wyborze projektów, 

które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału 

innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały nr 1976/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 maja 2016 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 

„Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucją 

Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy do zadań Instytucji Zarządzającej należy  

w szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy oraz na podstawie uchwały nr 479/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ wraz z uchwałami zmieniającymi projekty, 

które otrzymają dofinansowanie wyłonione zostaną w drodze konkursu.  

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy oraz w celu zapewnienia przejrzystości zasad 

obowiązujących w trakcie konkursu konieczne jest przyjęcie regulaminu określającego szczegółową 

procedurę wyboru projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 1.2 

„Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Regulamin stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały określa m.in. przedmiot konkursu, 

zasady jego organizacji, kryteria i sposób wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie, wzór 

wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni 

uzasadnione. 

 

 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
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I. Wykaz skrótów i pojęć używanych w Regulaminie. 

Użyte w Regulaminie przeprowadzenia konkursu skróty oraz ich pojęcia: 

Beneficjent 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca 
projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego lub ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i środków z budżetu państwa na podstawie Umowy o dofinansowanie. 

Dni robocze 
Dni w tygodniu od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

Dokumentacja 
projektowa/aplikacyjna 

Wniosek o dofinansowanie wraz z obligatoryjnymi załącznikami. 

DPR Departament Polityki Regionalnej UMWW. 

DWP Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW. 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

IZ WRPO 2014+ 
Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2014-2020. 

KOP  Komisja Oceny Projektów. 

KPA 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23). 

LSI 2014+ Lokalny System Informatyczny do obsługi WRPO 2014+. 

Nabór wniosków 
Okres składania dokumentacji projektowej w systemie LSI 2014+ (okres 
następujący po okresie ogłoszenia konkursu). 

Pomoc de minimis 

Pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia 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.  

z 2015 r. poz. 488.). 

Portal 
Portal internetowy, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 
ogólnego (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).  

Projekt Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie. 

PZP 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  
z 2015 r. poz. 2164). 

Rozporządzenie ogólne 

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 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,  
i Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 

187/320 z 20.12.2013). 

Regionalne inteligentne 
specjalizacje  

Zgodnie z Regionalną Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3) są 
to dziedziny, w których istnieje masa krytyczna przedsiębiorstw, koncentracja 
zatrudnienia i wartości dodanej brutto, przy jednoczesnym istnieniu potencjału 
naukowego.  

Rozporządzenie 651/2014 
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 (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Regionalna pomoc 
inwestycyjna 

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 (Dz. U. 2015 r. poz. 1416). 

Strona internetowa 
Programu 

Serwis internetowy poświęcony WRPO 2014+ (www.wrpo.wielkopolskie.pl).  

UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Ustawa wdrożeniowa 
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

Uszczegółowienie WRPO 
2014+ 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Wnioskodawca Podmiot aplikujący o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. 

WRPO 2014+ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020. 

ZWW Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

 

II. Podstawowe informacje o konkursie RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16. 

 
1. Instytucją Organizującą Konkurs jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą           

w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawa krajowego              

oraz wspólnotowego. Zmiany w przepisach prawa, dotyczące zasad udzielania 

dofinansowania, mogą powodować odpowiednie zmiany w przedmiotowym dokumencie     

oraz generować konieczność przedkładania przez Wnioskodawców dodatkowych 

dokumentów, również w trakcie trwania konkursu. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

przepisami prawa a Regulaminem należy stosować przepisy prawa. 

3. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w najwyższym stopniu przyczynią się          

do osiągnięcia celów Działania 1.2 określonych w Uszczegółowieniu WRPO 2014+. 

4. Podane w Regulaminie terminy odnoszą się do dni kalendarzowych, chyba, że w treści 

Regulaminu wskazano, że mowa jest o dniach roboczych. Przy obliczaniu terminów 

obowiązują następujące zasady: 

1) termin określony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia; 

2) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest określone zdarzenie,                

przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło      

– pod warunkiem, że konkretny zapis Regulaminu nie stanowi inaczej; 

3) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 

terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy. 

5. Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym.  

6. Konkurs ma charakter zamknięty. 

7. Konkurs jest organizowany na terytorium Województwa Wielkopolskiego. 

8. Dokumentację projektową należy wypełnić w języku polskim (nie dotyczy nazw własnych). 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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9. Na podstawie art. 50 Ustawy wdrożeniowej do postępowania przewidzianego w przepisach 

niniejszego Regulaminu nie stosuje się przepisów KPA, chyba, że Ustawa wdrożeniowa 

stanowi inaczej. 

10. W okresie od dnia złożenia dokumentacji projektowej do dnia podpisania umowy                               

o dofinansowanie projektu nie jest możliwa zmiana statusu Wnioskodawcy. Po podpisaniu 

umowy do upływu 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta                          

o zamiarze zmiany statusu Beneficjent zobowiązany jest w formie pisemnej powiadomić IZ 

WRPO 2014+. Zmiana statusu Beneficjenta wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji IZ WRPO 

2014+ ze względu na zachowanie realizacji celów projektu.1 Niepoinformowanie                                

o przedmiotowym zamiarze może skutkować rozwiązaniem umowy i koniecznością zwrotu 

otrzymanych środków. 

11. W ramach Konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy 

projektów przewidziane w Działaniu 1.2. określone w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ 

przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 roku (zmienionym 29 maja 

2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 

1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r.,24 marca 2016 r. 

oraz 5 maja 2016 r.). 

12. Wsparcie w ramach Konkursu będzie udzielane na podstawie:  

 Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1416) oraz  

 Rozporządzenia 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. z 2015 r. poz. 488) oraz  

 Rozporządzenia 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 programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075). 

13. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu wynosi  

90 000 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych ) i może ulec zmianie.  

14. Złożenie dokumentacji projektowej przez Wnioskodawcę/Beneficjenta skutkuje wyrażeniem 

zgody na umieszczenie na publicznej liście Wnioskodawców, których projekty zostały 

ocenione merytorycznie oraz na publicznej liście Beneficjentów, których projekty zostały 

wybrane do dofinansowania. 

                                                 
1
 Zmiana statusu – należy przez to rozumieć wszelkie zdarzenia dotyczące Wnioskodawcy/Beneficjenta odnoszące się i wpływające na 

jego strukturę prawno-organizacyjną, w tym w szczególności na: łączenie, podział, przekształcenie, uzyskanie lub utratę osobowości 
prawnej, zmianę udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników, umorzenie udziałów lub akcji, przeniesienie własności przedsiębiorstwa 
lub jego składników w całości lub części.  
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15. Projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych Województwa 

Wielkopolskiego. 

16. Dokumentację projektową należy przygotować na podstawie obowiązujących wzorów 

dokumentów zatwierdzonych dla przedmiotowego konkursu przez ZWW. Wniosek w wersji 

elektronicznej jest sporządzany zgodnie z „Podręcznikiem podmiotu 

zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” oraz Instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie.  

17. W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.        

W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego Wnioskodawcę – 

żaden wniosek nie będzie podlegał ocenie. 

18. W okresie trwania naboru jak i na każdym etapie oceny Wnioskodawca może wycofać            

z konkursu złożony przez siebie wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. W takim 

przypadku należy złożyć stosowną informację w formie pisemnej do DWP. 

19. Uzupełnienie i wysłanie wersji elektronicznej wniosku następuje za pośrednictwem LSI 2014+. 

Ponadto, w terminie 5-ciu dni roboczych od dnia wysłania elektronicznej wersji wniosku do IZ 

WRPO 2014+ należy dostarczyć podpisaną dokumentację aplikacyjną w wersji papierowej   

(w przypadku wniosku o dofinansowanie to wydruk PDF podpisany przez 

Wnioskodawcę/Osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie                    

z dokumentami rejestrowymi). Wnioski o dofinansowanie bez dostarczonej do IZ WRPO 

2014+ wersji papierowej traktowane będą jako niezłożone skutecznie i nie będą 

podlegały ocenie. Jeżeli wersja papierowa wniosku wpłynie do IZ WRPO 2014+ po 

upływie 5-ciu dni roboczych od dnia wysłania elektronicznej wersji wniosku, Projekt 

także nie będzie podlegał ocenie. 

Jeżeli wystąpią przyczyny obiektywne, np. awaria Systemu LSI 2014+, IZ WRPO 2014+ może 

wprowadzić procedurę składania dokumentacji projektowej poza Systemem LSI 2014+            

w wersji papierowej, określonej w części IV C niniejszego Regulaminu. Wówczas informacja    

o zmianie formy składania wniosku zostanie opublikowana poprzez Stronę internetową 

Programu oraz Portal. 

20. Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego w przypadku mikro, małego i średniego 

przedsiębiorstwa Beneficjenci zobowiązani są zachować cele i trwałość projektu przez okres  

3 lat (od daty dokonania płatności końcowej).  

21. Realizacja projektu zakończy się do 31.12.2018 roku.  

22. IZ WRPO 2014+ udziela informacji w kwestiach dotyczących konkursu, w tym w szczególności 

wyjaśnień dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu: mailowo pod 

adresem: monika.szalej@umww.pl oraz telefonicznie pod nr tel.: 61 626 61 05. 
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III. Zakres udzielanego dofinansowania. 

A. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie. 

1. O dofinansowanie w ramach Konkursu mogą ubiegać się następujące podmioty:  

a.  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa* lub ich grupy**; 

b.  Konsorcja przedsiębiorstw z sektora MSP i jednostek naukowych, uczelni (w tym 

spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni 

przedsiębiorstwo). 

 *Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oznaczają przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których 

mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.  

 **W przypadku grupy przedsiębiorstw lub konsorcjum status Beneficjenta pomocy otrzymuje 

wyłącznie partner wiodący (lider), który jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie, realizację          

i rozliczenie projektu.  

 UWAGA! 

 Obowiązkowy zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum: 

- Określenie stron umowy ze wskazaniem Lidera; 

- Przedmiot umowy (zawarcie konsorcjum w celu realizacji wspólnego projektu badawczego); 

- Miejsce realizacji projektu; 

- Okres trwania umowy; 

- Prawa i obowiązki stron; 

- Sposób zarządzania realizacją projektu; 

- Podział prac pomiędzy członkami konsorcjum; 

- Sposób korzystania z aparatury naukowo-badawczej zakupionej do realizacji projektu; 

- Określenie praw do własności intelektualnej będącej wynikiem realizacji projektu. 

 

2. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w okresie zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę lub nieprowadzenia przez niego działalności 

gospodarczej wniosek o dofinansowanie uzyskuje negatywną ocenę. 
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B. Wykluczenia ogólne w ramach Działania. 

 
1. O dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy:  

a. którzy zostali wykluczeni na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);  

b. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc   

za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; 

c. spełniający przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, 

w rozumieniu art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

d. będący w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego                        

lub pod zarządem komisarycznym; 

e. karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków,         

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); 

f. którzy zamknęli taką samą lub podobną działalność w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie 

regionalnej pomocy inwestycyjnej lub którzy w momencie składania wniosku                   

o dofinansowanie mają konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat 

od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym 

obszarze; 

g. których główna działalność wchodzi w zakres sekcji K „Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa” NACE Rev. 2, lub przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność 

w ramach grupy przedsiębiorstw i których główna działalność wchodzi w zakres klas 

70.10 „Działalność firm centralnych (head office)” i 70.22 „Doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe” NACE Rev. 2; 

h. działający w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze 

budownictwa okrętowego, sektorze włókien syntetycznych, sektorze transportu          

oraz sektorze energetycznym; 

i. prowadzący działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury objętych 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 

zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz 

uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000; 

j.  zajmujący się produkcją podstawową produktów rolnych; 

k. prowadzący działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych w następujących przypadkach: 
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- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 

nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 

przedsiębiorstwa objęte pomocą; 

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości 

producentom surowców; 

     l. prowadzący działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw             

członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, 

tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi 

związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; 

m. wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a 

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych        

za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.). 

2. Wsparcie nie może być udzielone na projekty realizowane w ramach pomocy de minimis  

(z zastrzeżeniem Art. 1 ust 2. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013):  

a. przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury 

objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia             

11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa                          

i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE)                          

nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000; 

b. przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych; 

c. przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania 

do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: 

-  kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 

nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 

przedsiębiorstwa objęte pomocą; 

-  kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości 

producentom surowców; 

d. na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. 

pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem                       

i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi                      

z prowadzeniem działalności wywozowej; 

e. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do 

towarów sprowadzanych z zagranicy; 

f. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów, przyznawanej 

przedsiębiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu 

towarowego. 

3.   Nie będą objęte wsparciem projekty, których Wnioskodawca został wykluczony                           
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z możliwości otrzymania dofinansowania. 

4. W ramach Projektu nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej               

w tym w formie wolontariatu.  

C. Rodzaje projektów przewidzianych do wsparcia. 

 

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące: 

a. Wsparcia infrastruktury B+R2 poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza 

badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym 

laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych; 

b. Prowadzenia badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych3 i/lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych4 po stworzenie linii demonstracyjnej; 

c. Wsparcia przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań 

naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac 

B+R). 

 

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne 

inteligentne specjalizacje. 

 

Warunkiem udzielenia wsparcia na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, inwestycji  

w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenia służące powstawaniu działów B+R  

i laboratoriów w przedsiębiorstwach jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R. Plan 

prac B+R musi być spójny z opisem projektu i stanowi obligatoryjny załącznik do 

wniosku o dofinansowanie.Powinien zostać załączony zarówno w wersji papierowej, jak  

i elektronicznej (nagranej na płycie CD/DVD).  

  

Wsparcie przygotowania do wdrożenia zakupionych wyników B+R (w tym ich zakup) 

możliwe jest wyłącznie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych 

uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.  

 

Wsparciem nie zostaną objęte projekty dotyczące wyłącznie fazy tzw. pierwszej 

produkcji, tj. pierwsze zastosowanie w przemyśle dotyczące rozbudowy i testowania linii 

pilotażowej lub opracowanie i testowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń               

w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej. Zakres projektu musi 

obejmować także poprzednie fazy (eksperymentalne prace rozwojowe/fazę demonstracji     

                                                 
2
 Definicja zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 (art. 2, ust. 91) 

3
 Definicja zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 (art. 2, ust. 85) 

4
 Definicja zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 (art. 2, ust. 86) 
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i fazę walidacji). 

D. Kwalifikowalność wydatków. 

1. Realizacja projektu może rozpocząć się  w dniu następującym po dniu złożenia wniosku                       

o dofinansowanie (dostarczeniu wersji elektronicznej oraz wersji papierowej).  

2. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków regulują „Wytyczne Instytucji Zarządzającej 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie 

kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego”. 

3.  Niekwalifikowalne są m.in.: 

a. zakup środków transportu innych niż samochody specjalne oraz pozostały tabor 

bezszynowy (rodzaj 743 oraz podgrupa 76 Klasyfikacji Środków Trwałych); 

b. koszty zakupu używanych środki trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; 

c. koszty ogólne, ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością 

(opłata za media, najem/dzierżawa pomieszczeń itd.) przekraczające 10% wartości 

kosztów kwalifikowalnych; 

d. koszty zakupu nieruchomości; 

e. koszty dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym studium wykonalności. 

 

E. Wartości oraz poziomy dofinansowania. 

Maksymalna wartość projektu 25 mln PLN 

 
Poziom dofinansowania uzależniony jest od typu projektu oraz wyboru odpowiedniego 
wariantu. 
 

 
 

1. Projekty polegające na prowadzeniu prac B+R: 
 

Projekty dotyczące prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych 
w przedsiębiorstwach. 

 
WARIANT I: Projekty realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 21 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 

eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075). 

 

Projekt musi mieć charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo tylko eksperymentalnych prac 

rozwojowych.  
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Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co 

najmniej drugi poziom gotowości technologii, tj. „określono koncepcję technologii lub jej przyszłe 

zastosowanie”. Wymagane jest także by projekt B+R zakończył się dziewiątym poziomie 

gotowości technologii, tj. „sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych przyniosło 

zamierzony efekt”. 

Bez względu na rodzaj prowadzonych badań projekt powinien zakończyć się stworzeniem 

prototypu. Koszt stworzenia prototypu stanowi koszt kwalifikowalny.   

 

a. Maksymalne poziomy dofinansowania projektów: 

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe 

Maksymalne 

dofinansowanie 

Maksymalne 

dofinansowanie 

po 

uwzględnieniu 

premii* 

Maksymalne 

dofinansowanie 

Maksymalne 

dofinansowanie 

po 

uwzględnieniu 

premii* 

Mikro 70% 80% 45% 60% 

Mały 70% 80% 45% 60% 

Średni 60% 75% 35% 50% 

 

 *Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15 punktów procentowych, do              

maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, 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 

państwie członkowskim i państwie umawiającej się strony Porozumienia 

EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 

70% kosztów kwalifikowalnych, lub 

- między przedsiębiorstwami i co najmniej jedną organizacją 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 

pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania 

bezpłatnego lub otwartego (warunek rozpowszechniania wyników projektu – 

badań przemysłowych lub prac rozwojowych uważa się za spełniony jeśli w 

okresie 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki: zostaną zaprezentowane 

na co najmniej 2 konferencjach naukowych i technicznych lub zostaną 
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opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych 

lub powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny 

dostęp do uzyskanych wyników badań, lub zostaną w całości 

rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 

oprogramowania z licencją otwartego dostępu).  

 

Kwalifikowalność kosztów: 

o Koszty personelu (badaczy, techników, pozostałych pracowników pomocniczych            

w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie); 

o Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych 

lub używanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na 

warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług 

wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu; 

o Koszty ogólne:  

 koszty administracyjne (opłaty za media, telefon, usługi pocztowe, 

kurierskie, dostawa Internetu, materiały biurowe i eksploatacyjne) -  

maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych; 

 koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników itp., które są 

niezbędne do stworzenia prototypu, lini pilotażowej. 

 

 

2. Projekty infrastrukturalne 

 

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. 

 

WARIANT I: Projekty realizowane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. 2015 r. poz. 1416): 

 

a. Pomoc regionalną na infrastrukturę badawczą przyznaje się wyłącznie, jeżeli 

przyznanie pomocy jest uzależnione od udostępniania przedmiotowej infrastruktury na 

przejrzystych i niedyskryminujących warunkach; 

b. W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dofinansowanie może być udzielane   

wyłącznie na realizację inwestycji początkowej zgodnie z definicją przyjętą w art. 2, ust. 

49  oraz art. 14 ust.  7 Rozporządzenia 651/2014; 
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c.  Maksymalne poziomy dofinansowania projektów: 

- mikro, małe przedsiębiorstwa – 45% kosztów kwalifikowalnych; 

- średnie przedsiębiorstwa – 35% kosztów kwalifikowalnych. 

Kwalifikowalność kosztów: 

o Środki trwałe z montażem; 

o Wartości niematerialne i prawne z wdrożeniem; 

o Prace budowlane. 

 

WARIANT II: Projekty realizowane zgodnie 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. z 2015 r. poz. 488):  

a. Maksymalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw: 80% kosztów 

kwalifikowalnych projektu, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może 

przekroczyć 700 000,00 PLN; 

b. Maksymalny poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw: 75 % kosztów 

kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może 

przekroczyć  700 000 PLN. 

Kwalifikowalność kosztów: 

o Środki trwałe z montażem; 

o Wartości niematerialne i prawne z wdrożeniem; 

o Prace budowlane. 

 

3. Projekty mieszane 

 

W przypadku łączenia typów projektów w ramach Konkursu dopuszczalne są następujące opcje: 

 

1. Projekty dotyczące prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz inwestycji w tworzenie lub rozwój infrastruktury 

badawczo-rozwojowej: 

 

WARIANT I: Realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia  

21 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 

eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności   w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (Dz. U. 

2015 r. poz. 1416): 
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   a.  Maksymalne poziomy dofinansowania projektów: 

     - mikro, małe przedsiębiorstwa – 45% kosztów kwalifikowalnych; 

 - średnie przedsiębiorstwa – 35% kosztów kwalifikowalnych. 

Kwalifikowalność kosztów: 

o Środki trwałe z montażem; 

o Wartości niematerialne i prawne z wdrożeniem; 

o Prace budowlane; 

o Koszty personelu (badaczy, techników, pozostałych pracowników pomocniczych          

w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie); 

o Koszty ogólne:  

 koszty administracyjne (opłaty za media, telefon, usługi pocztowe, 

kurierskie, dostawa Internetu, materiały biurowe i eksploatacyjne) -  

maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych; 

 koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników itp., które są 

niezbędne do stworzenia prototypu, lini pilotażowej 

o  Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych 

lub używanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na 

warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług 

wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu. 

 

WARIANT II:  Realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju                 

z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 

przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075) oraz 

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. z 2015 r. poz. 488): 

 

a.   Część inwestycyjna projektu (pomoc de minimis) – poziom % kosztów 

kwalifikowalifikowalnych analogiczny jak w projektach dotyczących prowadzenia 

badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015r.  

w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 

eksperymentalne prace rozwojowe, przy czym maksymalna wartość dofinansowania 

nie może przekroczyć  700 000 PLN; 

b.  Część projektu dotycząca prowadzenia prac B+R – poziom % kosztów 

kwalifikowalifikowalnych analogiczny jak w projektach dotyczących prowadzenia 

badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015r.  
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w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 

eksperymentalne prace rozwojowe). 

Kwalifikowalność kosztów: 

o Środki trwałe z montażem; 

o Wartości niematerialne i prawne z wdrożeniem; 

o Prace budowlane; 

o Koszty personelu (badaczy, techników, pozostałych pracowników pomocniczych          

w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie); 

o Koszty ogólne:  

 koszty administracyjne (opłaty za media, telefon, usługi pocztowe, 

kurierskie, dostawa Internetu, materiały biurowe i eksploatacyjne) -  

maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych; 

 koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników itp., które są 

niezbędne do stworzenia prototypu, lini pilotażowej 

o  Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych 

lub używanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na 

warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług 

wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu. 

 

WARIANT III:  Realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju                 

z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 

przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075):  

a. Maksymalny poziom dofinansowania projektu: poziom % kosztów 

kwalifikowalifikowalnych analogiczny jak w projektach dotyczących prowadzenia 

badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015r.  

w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 

eksperymentalne prace rozwojowe); 

Kwalifikowalność kosztów: 

o Koszty personelu (badaczy, techników, pozostałych pracowników pomocniczych            

w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie); 

o Koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane 

na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby 

projektu przez cały okres ich uzytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko 

koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na 

podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości; 

o Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych 

lub używanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na 
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warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług 

wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu; 

o Koszty ogólne:  

 koszty administracyjne (opłaty za media, telefon, usługi pocztowe, 

kurierskie, dostawa Internetu, materiały biurowe i eksploatacyjne) -  

maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych; 

 koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników itp., które są 

niezbędne do stworzenia prototypu, linii pilotażowej. 

 

4.Projekty polegające na wsparciu przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych 

wyników badań naukowych/technologii oraz praw własności intelektualnej (w tym zakup 

wyników prac B+R) 

WARIANT I: Projekty realizowane zgodnie 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. z 2015 r. poz. 488): 

a. Maksymalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw : 80% 

kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym maksymalna wartość dofinansowania 

nie może przekroczyć  700 000 PLN; 

b. Maksymalny poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw: 75% kosztów 

kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może 

przekroczyć  700 000 PLN. 

Kwalifikowalność kosztów: 

o Środki trwałe wraz z montażem; 

o Wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem; 

o Koszty personelu (badaczy, techników, pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, 

w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie); 

o Koszty wdrożenia; 

o Prace budowlane. 

Wnioskodawca na etapie wypełniania wniosku wskazuje obszar badań (eksperymentalne prace 

rozwojowe, badania przemysłowe), których zakupione wyniki prac B+R oraz praw własności będą 

dotyczyły. 

 

F. Forma i źródła finansowania oraz zasady wypłaty dofinansowania                           
i rozliczania projektów. 

1. Wsparcie w ramach Konkursu udzielane jest w formie pomocy bezzwrotnej. 

2. Wsparcie może być udzielane w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację 

Projektu i / lub jako refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta. 
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3. Beneficjent realizując projekt zobowiązuje się do pokrycia 100% wydatków związanych                   

z realizacją projektu zgodnie z zasadą refundacji wydatków faktycznie poniesionych. Ponadto, 

Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne 

w ramach projektu. Należy również wziąć pod uwagę możliwość zakwestionowania przez IZ 

WRPO 2014+ kwalifikowalności poniesionych wydatków lub dowodów przedstawionych celem 

ich rozliczenia, co może wpłynąć na obniżenie wysokości otrzymanego dofinansowania lub 

może być powodem rozwiązania umowy.. 

4. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest dostępność środków na rachunku 

bankowym płatnika oraz w planie wydatków finansowanych z budżetu Województwa 

Wielkopolskiego (jeśli dotyczy).  

5. Szczegółowe informacje na temat zasad wypłaty dofinansowania, w tym w formie zaliczki, 

oraz rozliczania Projektu zawierają umowa o dofinansowanie projektu oraz „Wytyczne 

Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-

2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 

3, 4, 5 i 9”, publikowane na Stronie internetowej Programu oraz na Portalu. 

6. Dodatkowe krajowe środki publiczne (inne środki publiczne pozyskane na realizację projektu), 

które zostaną zaangażowane w realizację projektu mogą zmniejszyć poziom jego 

dofinansowania. 

7. Wartość wsparcia (rozumiana jako udział wsparcia w wydatkach kwalifikujących się                

do dofinansowania) sumuje się z inną pomocą publiczną, niezależnie od jej form,                    

w odniesieniu do tych samych wydatków związanych z Projektem. 

8.  Zwraca się uwagę, że zastosowanie jednorazowej amortyzacji na podstawie ustawy              

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 k, ust. 7) lub 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych                             

(art. 22 k, ust. 7) wiąże się z uzyskaniem pomocy de minimis. 

G. Zamówienia publiczne. 

1. Udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z: 

a) PZP – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 

PZP do stosowania tej ustawy, 

albo  

b) zasadą konkurencyjności, w przypadku: 

 Beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 PZP                 

do stosowania tej ustawy, w przypadku zamówień publicznych przekraczających 

wartość 50.000 PLN netto;  

 Beneficjenta, o którym mowa w lit. a) – w przypadku zamówień publicznych o wartości 

niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 PZP, a jednocześnie przekraczającej 50.000 
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PLN netto lub (w przypadku zamówień sektorowych) o wartości niższej od kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, a jednocześnie 

przekraczającej 50.000 PLN; 

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem              

są dostawy i usługi określone w art. 4 PZP (z wyłączeniem art. 4 pkt. 8 PZP), przy czym do dostaw 

i usług określonych w art. 4 pkt. 3 lit. i) w zakresie zamówień publicznych, których przedmiotem 

jest nabycie innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, nie stosuje się 

zasady konkurencyjności pod warunkiem braku powiązań, o których mowa w Wytycznych Instytucji 

Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020            

w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Warunkiem kwalifikowalności wydatku o wartości od 5.000 PLN do 50.000 PLN netto, jest 

uprzednie przeprowadzenie i udokumentowanie rozeznania rynku co najmniej poprzez: 

a)   upublicznienie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej  

lub 

b)   w przypadku, gdy Beneficjent nie posiada swojej strony internetowej – poprzez 

upublicznienie na innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania 

zapytań ofertowych oraz poprzez wysłanie zapytań ofertowych do co najmniej                             

3 potencjalnych wykonawców i wybrania najkorzystniejszej ekonomicznie oferty. 

Wydatki o wartości do 5.000 PLN netto, muszą być dokonywane z należytą starannością, celowo, 

rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz z poszanowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach 

Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu                    

oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie. 

 

2.  Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wyboru oferty, przedstawione zostały              

w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 

na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem                 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” publikowanych na Stronie 

internetowej Programu oraz na Portalu. 

 

IV. Ogłoszenie konkursu, złożenie wniosku i zasady oceny. 

A. Ogłoszenie konkursu. 

1. Konkurs jest ogłoszony zgodnie z harmonogramem konkursów opublikowanym na Stronie 

internetowej Programu oraz Portalu. 

2. Ogłoszenie konkursu następuje 9 maja 2016 roku. Nabór wniosków nastąpi od 10 czerwca 
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2016 roku od godziny 7.30 do 23 czerwca 2016 roku do godziny 15.30. Po zakończeniu 

naboru (po godzinie 15.30) możliwość wysłania elektronicznej wersji wniosku                    

w Systemie LSI 2014+ zostanie zablokowana. 

3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2016 r. 

4. Regulamin konkursu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku są dostępne 

na Stronie internetowej Programu oraz Portalu jak i do wglądu w sekretariacie DWP UMWW.  

 

B. Sposób i forma złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 
(system LSI 2014+). 

1. W celu zalogowania się do systemu LSI 2014+ należy się zarejestrować (założyć konto)           

na stronie internetowej.  

2. Szczegółowe zasady związane z obsługą systemu LSI 2014+ zostały określone w Podręczniku 

podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

3. Po wysłaniu wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie w LSI 2014+ Wnioskodawca 

zobowiązany jest złożyć dokumentację aplikacyjną w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej. Dokumenty należy złożyć w Punkcie Naboru Wniosków w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku w LSI 2014+, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  

W przypadku Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do Wniosku, oprócz formy 

papierowej wymagane jest złożenie również wersji elektronicznej zapisanej na nośniku 

(płyta CD lub DVD) w formacie Word/EXCEL. 

4. Dokumenty w wersji papierowej można składać osobiście, drogą pocztową lub przesyłką 

kurierską na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Wdrażania Programu Regionalnego 

al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań. 

5. Punkt Naboru Wniosków znajduje się w holu głównym Urzędu i czynny jest od poniedziałku     

do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.  

6. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki (wymienionej 

w pkt. 4), a nie data nadania.  

7. Pracownik przyjmujący wniosek nie dokonuje weryfikacji kompletności złożonych dokumentów. 

8. Dokumenty w wersji papierowej złożone po określonym powyżej terminie                      

oraz do niewłaściwej instytucji skutkują pozostawieniem ich bez rozpatrzenia. 

9.  W przypadku braku złożenia dokumentów w tożsamej wersji papierowej bądź w sytuacji,       

gdy wniosek o dofinansowanie przesłany zostanie wyłącznie w formie dokumentu 

elektronicznego nie traktuje się go za skutecznie złożony i nie będzie podlegał ocenie.  
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10. W trakcie trwania naboru po złożeniu wersji elektronicznej wniosku (przed złożeniem 

tożsamej papierowej wersji wniosku do IZ WRPO 2014 +),  istnieje możliwość wycofania 

złożonego w LSI 2014+  wniosku w celu jego dalszej edycji.  

Po wycofaniu wysłanego elektronicznie wniosku i jego edycji, należy w Systemie LSI 2014+ 

wysłać ponownie elektroniczną wersję wniosku a następnie wygenerować z niej nową wersję 

PDF (PDF z nową sumą kontrolną), którą należy wydrukować i dostarczyć w ciągu 5-ciu dni 

roboczych do Punktu Naboru Wniosków o którym mowa w części IV B pkt 5. 

 

UWAGA! Przed złożeniem wniosku do IZ WRPO 2014+ należy porównać zgodność sumy 

kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem LSI 2014+. Wnioski    

o niezgodnych sumach kontrolnych pozostają bez rozpatrzenia. Wniosek skutecznie 

złożony to taki, którego sumy kontrolne w wersji elektronicznej i w wersji papierowej        

są tożsame. 

 

Wersja papierowa wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami powinna być wpięta              

w segregatorze umieszczonym w zamkniętym pudełku archiwizacyjnym w taki sposób,           

aby możliwy był łatwy dostęp do wszystkich dokumentów, niepowodujący ich zniszczenia        

lub uszkodzenia. 

 

11. Wszystkie załączane kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność                  

z oryginałem przez Wnioskodawcę.  

12. Pytania dotyczące obsługi systemu LSI 2014+ można przesyłać za pomocą formularza 

kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt” w systemie LSI 2014+. Udzielane jest także 

wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu LSI 2014+ pod numerem tel. 61 626 71 09. 

C. Procedura złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami        
w przypadku awarii  systemu LSI 2014+. 

1. W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (awaria systemu LSI 2014+) IZ WRPO 2014+ 

zastrzega sobie możliwość wydłużenia naboru lub zmiany formy składania wniosku 

przewidzianej w ogłoszeniu o Konkursie podając przedmiotowe informacje poprzez Stronę 

internetową Programu oraz Portal.  

2. W przypadku zmiany formy  aplikowania  złożenie wniosku wraz z załącznikami następuje poza 

Systemem LSI 2014+. 

3.  Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku (w tym jego wzór) dostępna będzie na Stronie 

Internetowej Programu oraz Portalu. 

4.  Wzorów dokumentów nie można modyfikować, ani wprowadzać w nich blokad 

uniemożliwiających dostęp do dokumentów w wersji elektronicznej (poza tabelami, które  

są edytowalne – dodawanie dodatkowych wierszy/kolumn). 
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5. Szczegółowe zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie zostały określone w Instrukcji 

wypełniania wniosku o dofinansowanie. 

6. Wniosek oraz Studium Wykonalności należy złożyć w wersji papierowej w dwóch 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta DVD lub CD). Pozostałe załączniki w dwóch 

egzemplarzach należy dostarczyć w wersji papierowej. 

7. Wniosek należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w informacji, o której mowa w części IV 

C pkt1.  

8. Wnioski dostarczone po terminie określonym w  informacji, o której mowa w części IV C pkt1. 

pozostają bez rozpatrzenia. 

D. Studium Wykonalności. 

 
1. Do Wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobligowany załączyć Studium 

Wykonalności. 

2. Instytucja Zarządzająca w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu określiła Instrukcję        

do sporządzenia Studium Wykonalności, czyli zalecenia w zakresie pożądanej formy części 

opisowej oraz części finansowej Studium Wykonalności wobec Wnioskodawców aplikujących    

o wsparcie w ramach Działania 1.2. 

3. Szczegółowe wymogi zostały opracowane na podstawie aktualnych uregulowań prawnych, 

krajowych oraz unijnych. Dopuszczalne jest zastosowanie odmiennych rozwiązań                 

(pod warunkiem ich uzasadnienia), jeżeli tych określonych w Instrukcji do sporządzenia 

Studium Wykonalności nie można zastosować do danego projektu lub ich zastosowanie jest 

nielogiczne lub niecelowe. 

4. Sposób przygotowania Studium Wykonalności podlega weryfikacji w trakcie oceny formalnej. 

5. W przypadku Studium Wykonalności, stanowiącym załącznik do Wniosku, oprócz formy 

papierowej, wymagane jest złożenie również wersji elektronicznej, zapisanej na nośniku (jedna 

płyta CD lub DVD) w formacie Word – część opisowa oraz EXCEL – część obliczeniowa. 

6. Arkusz kalkulacyjny EXCEL nie może być chroniony, w arkuszu powinny być widoczne formuły 

pokazujące powiązania pomiędzy poszczególnymi wielkościami finansowymi. 

E. Ogólne zasady przeprowadzania oceny projektów. 

1. Projekty podlegają ocenie przeprowadzanej przez KOP, w skład której wchodzą pracownicy 

DWP i/lub eksperci.  

2. Ocena projektów przeprowadzana jest w oparciu o Kryteria Wyboru Projektów zatwierdzone 

przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+. 

3. Ocena projektów obejmuje: 

a.  ocenę formalną; 

b. ocenę merytoryczną. 
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F. Ocena formalna.  

1. Wnioski podlegają ocenie formalnej w terminie 45 dni roboczych liczonych od upływu 

ostatecznego terminu przewidzianego na skuteczne złożenie papierowej wersji dokumentacji 

aplikacyjnej w konkursie. W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać 

przedłużony, wówczas informacja o przedłużeniu zostanie umieszczona na Stronie 

internetowej Programu oraz Portalu.  

2. Ocena formalna dokonywana jest przez KOP na podstawie zatwierdzonego przez Komitet 

Monitorujący WRPO 2014+ dokumentu Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.2), 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów 

spowoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie.  

3. W przypadku wystąpienia braków lub błędów formalnych (m.in. dotyczących kompletności 

wniosku) DWP mailem lub faksem wzywa Wnioskodawcę do poprawy wniosku                   

i/lub uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w wyznaczonym terminie (dotyczy kryteriów 

formalnych w przypadku których istnieje możliwość jednorazowej korekty). Wezwanie 

kierowane jest na adres e-mail lub numer faksu wskazane w punkcie 2.1 „Dane wnioskodawcy 

wniosku o dofinansowanie.  

4. W przypadku aplikowania w trybie określonym w punkcie IV B niniejszego Regulaminu, 

w momencie wysłania informacji dotyczącej konieczności dokonania poprawy/ uzupełnienia 

wniosek złożony w systemie LSI 2014+ otrzymuje status „skierowany do korekty”,                  

co umożliwia dokonanie przez Wnioskodawcę właściwych poprawek. 

5. Za datę doręczenia wezwania, o którym mowa w punkcie 3 uznaje się datę wysłania maila    

lub faksu. Wezwanie w wersji papierowej wysyłane jest również listownie na adres podany      

w danych do korespondencji we wniosku o dofinansowanie. 

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia i/lub poprawy błędów we wniosku                  

o dofinansowanie oraz dokumentacji aplikacyjnej w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. Korektę należy wysłać w LSI 2014+ oraz dostarczyć w wersji papierowej  

oraz elektronicznej nagranej na płytę CD lub DVD (Studium Wykonalności, Plan w zakresie 

prac B+R) osobiście lub drogą pocztową/przesyłką kurierską w wyżej wymienionym terminie,    

a więc w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania. Decyduje data wysłania w LSI 2014+,                

a w przypadku wersji papierowej data nadania. 

7. Dopuszczalne jest jednokrotne dokonanie uzupełnień i/lub poprawy, o których mowa powyżej, 

wyłącznie w zakresie wskazanym przez DWP. 

8. Usuwając uchybienia formalne Wnioskodawca powinien stosować się do wskazówek 

zawartych w otrzymanym wezwaniu DWP oraz przestrzegać zasad dotyczących 

przygotowania dokumentacji projektowej określonych w dokumentacji konkursowej. 

9. Wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia 
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lub poprawy podlegają odrzuceniu. 

10. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie oraz poprawienie w nim omyłki nie może prowadzić   

do jego istotnej modyfikacji. Istotną modyfikację stwierdza IZ WRPO 2014 +. 

11. Skorygowany i/lub uzupełniony wniosek, złożony w terminie wskazanym w wezwaniu przez 

DWP, podlega ponownej weryfikacji.  

12. Brak złożenia korekty dokumentacji projektowej (zarówno wersji elektronicznej jak i papierowej) 

jak i złożenie przedmiotowej dokumentacji po terminie skutkuje odrzuceniem 

wniosku/powoduje, że wniosek nie podlega dalszej ocenie. 

13. W ramach oceny formalnej prowadzona jest równoległa weryfikacja prawidłowości 

sporządzenia Studium Wykonalności. 

14. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych, które nie mogą być poprawione          

lub uzupełnione, wniosek uzyskuje negatywną ocenę bez przeprowadzania dalszej oceny. Po 

zakończeniu oceny formalnej wszystkich wniosków złożonych w Konkursie Wnioskodawca 

otrzymuje pisemną informację o wyniku oceny. 

15. Ocena formalna kończy się: 

1) przekazaniem wniosku na etap oceny merytorycznej, 

  lub 

2) odrzuceniem wniosku.   

16. W przypadku negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie  z powodu niespełnienia co 

najmniej jednego z kryteriów formalnych DWP przekazuje Wnioskodawcy pisemną informację 

o negatywnej ocenie wniosku (doręczenie następuje zgodnie z regulacjami art. 44 KPA) wraz                   

z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu. 

G. Ocena merytoryczna.  

1. Ocena merytoryczna odbywa się w ciągu 60 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej 

(data zatwierdzenia przez Dyrektora DWP listy projektów po ocenie formalnej).  

2. W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać wydłużony. Informacja 

o przedłużeniu terminu oceny wniosków zamieszczona zostaje na Stronie internetowej 

Programu oraz Portalu. 

3. Oceny merytorycznej dokonują członkowie KOP w oparciu o Kryteria Wyboru Projektów          

w ramach działań współfinansowanych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny           

na lata 2014-2020, będące Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

4. Ocena merytoryczna dokonywana będzie w oparciu o dwa rodzaje kryteriów: 

a) Kryteria dopuszczające, zawarte w pozycji „Etap I, pkt 2 ocena merytoryczna” Kryteriów 

Wyboru Projektów.  

b) Kryteria wartościujące, zawarte w pozycji „Etap I, pkt 2 ocena merytoryczna” Kryteriów 
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Wyboru Projektów. 

5. W przypadku oceny kryteriów merytorycznych nr 19 „Uzyskanie ochrony własności 

przemysłowej wskutek własnych prac B+R w projekcie i ich wdrożenie w działalności MSP” 

oraz nr 21 „Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu przychodów z działalności innowacyjnej 

wskutek wdrożenia innowacji”, ocena dokonywana będzie na podstawie deklaracji/ oświadczeń 

Wnioskodawcy (stanowiących załączniki do dokumentacji konkursowej). Weryfikacja 

oświadczeń odbywać się będzie w okresie realizacji oraz trwałości projektu. Wnioskodawca 

zobowiązany będzie do przedstawienia stosownych informacji na każde wezwanie IZ.  

6. Projekt umieszczony zostaje  na liście rankingowej jeżeli spełnia wszystkie kryteria formalne, 

merytoryczne dopuszczające oraz uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów    

(za kryteria merytoryczne wartościujące), co stanowi 26 pkt. Na liście rankingowej projekty 

zostają umieszczone zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. 

7. Lista projektów po ocenie merytorycznej zostanie umieszczona na Stronie Internetowej 

Programu. 

8. Wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany o wyniku oceny merytorycznej. Jeżeli projekt 

otrzymał negatywną ocenę, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, informacja 

zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu. 

H. Utworzenie listy rankingowej oraz wybór projektów do dofinansowania. 

1. Wybór projektów do dofinansowania następuje w drodze uchwały ZWW. 

2. Na podstawie uchwały ZWW, IZ WRPO 2014 + ogłasza na Stronie Internetowej Programu 

oraz Portalu listę projektów wyłonionych do dofinansowania podając m.in.: 

a) nazwę Wnioskodawcy; 

b) tytuł projektu; 

c) wartość dofinansowania projektu. 

3. W terminie 10 dni roboczych od podjęcia przez ZWW decyzji o wyborze projektów                  

do dofinansowania Wnioskodawcy są pisemnie informowani o umieszczeniu projektu na liście, 

o której mowa w pkt 2 z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

4. Projekty, które w wyniku oceny uzyskały wymaganą wartość co najmniej 60% maksymalnej 

liczby punktów jednakże dostępna alokacja uniemożliwiła przyznanie im dofinansowania 

zostają wyróżnione na liście, o której mowa w pkt 2. 

I. Procedura odwoławcza. 

1. Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w rozdziale 

15 ustawy wdrożeniowej. 
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2. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej w ramach WRPO 2014+ przewiduje się jeden 

środek odwoławczy, jakim jest protest. Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania 

umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 

3. Protest może dotyczyć negatywnej oceny wniosku na każdym etapie wyboru projektów 

zarówno w zakresie formalnym i merytorycznym, jak i decyzji IZ WRPO 2014+ o wyborze 

wniosku do dofinansowania. Protest może wnieść każdy Wnioskodawca, którego wniosek 

o dofinansowanie otrzymał negatywną ocenę. Uprawnienie Wnioskodawcy w tym zakresie 

powstaje z dniem otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny wniosku na danym etapie 

oceny. 

4. Negatywną oceną, o której mowa w pkt. 3 jest ocena w zakresie spełnienia przez projekt 

kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, w ramach której: 

a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, 

na skutek czego nie może być zakwalifikowany do dofinansowania lub skierowany 

do kolejnego etapu oceny; 

b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, 

umożliwiające zakwalifikowanie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest 

możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach konkursu przeznaczonych na ten cel środków, 

to jest kwoty środków przeznaczonych zgodnie z ogłoszeniem o konkursie                      

na dofinansowanie projektów. 

5. Wyczerpanie w ramach konkursu środków, o których mowa w pkt. 4 lit. b, nie może stanowić 

wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. 

6. Protest należy wnieść do Dyrektora DPR (Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) 

działającego w imieniu IZ WRPO 2014+. Wnioskodawca składa protest bezpośrednio do DPR 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny wniosku, zgodnie 

z pouczeniem w niej zawartym. W przypadku złożenia protestu osobiście decyduje data 

dostarczenia, a w przypadku wysłania pocztą lub za pośrednictwem kuriera decyduje data 

nadania. 

7. Protest winien być wniesiony w formie pisemnej i powinien zawierać: 

a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu; 

b) dane Wnioskodawcy; 

c) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 

d) wskazanie kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, 

wraz z uzasadnieniem; 

e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny 

(jeżeli zdaniem Wnioskodawcy takie naruszenia miały miejsce)  wraz z uzasadnieniem; 
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f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem 

oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania 

w imieniu wnioskodawcy. 

8. Protest składa się wraz z dwoma odpisami protestu, to jest w trzech jednakowych 

egzemplarzach. 

9. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa 

w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, został wniesiony: 

a) po terminie; 

b)  przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania; 

c)  bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt. 4 ustawy wdrożeniowej. 

10. Zgodnie z art. 61 oraz art. 62 Ustawy wdrożeniowej w przypadku nieuwzględnienia protestu, 

negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, w tym 

w przypadku o którym mowa w art. 66 ust 2 pkt. 1 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca może 

w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, a następnie skargę kasacyjną       

do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

V. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. 

Udzielenie dofinansowania Wnioskodawcom, których projekt został wybrany do dofinansowania w 

ramach Konkursu następuje na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawieranej przez 

ZWW z Beneficjentem.  

Do momentu podpisania umowy o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany 

dysponować wszelkimi załącznikami koniecznymi do podpisania umowy, które składa        

w odpowiedzi na pismo wymienione w części V A pkt 2.  

A. Złożenie załączników do umowy.   

1. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana jeżeli: 

a) została podjęta uchwała w sprawie wyboru projektów do dofinansowania przez ZWW; 

b) weryfikacja formalna i prawna załączników do umowy zakończona jest wynikiem   

       pozytywnym; 

c) podpisanie umowy nie spowoduje przekroczenia limitu dostępnej alokacji; 

d) Wnioskodawca nie jest wykluczony z otrzymania pomocy na podstawie art. 207 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych.  

2. Wnioskodawca wzywany jest (pismo za potwierdzeniem odbioru oraz e-mail) do przesłania     

w terminie 10 dni roboczych - licząc od daty otrzymania informacji o wyborze projektu         

do dofinansowania – danych i dokumentów (załączników) niezbędnych do sporządzenia 

umowy: 

a) oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami 
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wystawionego po dacie wyboru projektu do dofinansowania (jeśli dotyczy); IZ uznaje 

zaświadczenie za ważne przez 2 miesiące licząc od daty jego wystawienia (w przypadku 

spółki cywilnej zaświadczenia powinny być wystawione dla każdego wspólnika osobno jak               

i dla spółki); 

b) oryginału zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach wystawionego 

po dacie wyboru projektu do dofinansowania (jeśli dotyczy); IZ uznaje zaświadczenie za 

ważne przez 2 miesiące licząc od daty jego wystawienia (w przypadku spółki cywilnej 

zaświadczenia powinny być wystawione dla każdego wspólnika osobno jak i dla spółki); 

c) kopii umowy rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi projektu. Dopuszcza się 

możliwość wyodrębnienia również rachunku do operacji w walucie obcej. Do obsługi 

płatności zaliczkowych należy założyć odrębny rachunek bankowy; 

d) dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Wnioskodawcy 

(w przypadku pełnomocnictwa dla podmiotu podpisującego umowę w imieniu 

Wnioskodawcy, wyłączona jest czynność ustanowienia zabezpieczenia); 

e) oświadczenia potwierdzającego, iż od dnia złożenia wniosku nie uległy zmianie dane 

dotyczące Wnioskodawcy zawarte w dokumencie rejestrowym. W przypadku, gdy dane 

zawarte w dokumencie uległy zmianie, należy złożyć oświadczenie o rodzaju dokonanych 

zmian; 

f) oświadczenia potwierdzającego, iż od dnia złożenia wniosku status Wnioskodawcy nie 

uległ zmianie; 

g) oświadczenia potwierdzającego, iż od dnia złożenia wniosku Wnioskodawca nie otrzymał 

pomocy de minimis. W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy przedłożyć kopie 

aktualnych zaświadczeń o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy); 

h)  oświadczenia o nienakładaniu się finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, innych zwrotnych i bezzwrotnych funduszy            

lub programów Unii Europejskiej, a także z innych źródeł finansowania krajowego                   

i zagranicznego; 

i) oświadczenia o realizowaniu / nierealizowaniu innych projektów współfinansowanych                 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, lub innych zwrotnych        

i bezzwrotnych funduszy lub programów Unii Europejskiej, a także z innych źródeł 

finansowania krajowego    i zagranicznego (w przypadku realizowania innych projektów 

prosimy o podanie nazwy programu, tytułu projektu, całkowitej wartości projektu, wartości 

dofinansowania, okresu realizacji); 

j) informacji o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej, otrzymanej od dnia złożenia 

wniosku, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych wskazanych w Projekcie 

lub oświadczenie o braku takiej pomocy;  

k) oświadczenia, iż wobec Wnioskodawcy nie orzeczono zakazu dostępu do środków,  

o których  mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
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publicznych  (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.), w przypadku skazania za przestępstwo,  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012, poz. 769; 

l) harmonogramu płatności; 

m) oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT; 

n) kopii umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy); 

o) oświadczenia – informacji wymaganych do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii 

MSP (jeśli dotyczy); 

p) dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu 

własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych. 

Zabezpieczeniem ww. środków może być umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata 

bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia 

środków; 

q) karty wzorów podpisów i pieczęci; 

r) wskazanie adresu do korespondencji; 

s) pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności/ zgłoszenie wykonania robót budowlanych 

wraz z zaświadczeniem organu o niewnoszeniu sprzeciwu/ oświadczeniem Wnioskodawcy 

o niewnoszeniu sprzeciwu przez organ; wyciąg z dokumentacji technicznej; pozostałe 

dokumenty administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji w tym dokumenty OOŚ 

wskazane w części VII punkcie 3 niniejszego Regulaminu. 

3. W uzasadnionych przypadkach termin na uzupełnienie dokumentów wymienionych 

w części V A, pkt 2 może zostać wydłużony na wniosek Wnioskodawcy decyzją 

Dyrektora DWP. O zmianie terminu złożenia załączników powiadamia się 

Wnioskodawcę pisemnie/e-mailem.  

4. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji załączników, iż przekazane 

przez Wnioskodawcę dokumenty są niekompletne lub nieprawidłowe, Wnioskodawca jest 

wzywany pisemnie do uzupełnienia braków w terminie wskazanym przez IZ WRPO 2014+ . 

5. Jeżeli w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty/załączniki nie zostaną dostarczone, 

projekt może zostać usunięty z listy rankingowej, o czym Wnioskodawca jest pisemnie 

informowany.  

Beneficjent zobowiązany jest ustanowić na rzecz IZ WRPO 2014+ zabezpieczenie 

prawidłowej realizacji umowy i trwałości projektu5. Forma zabezpieczenia została 

określona we wzorze umowy o dofinansowanie projektu. 

                                                 
5
 Nie dotyczy Beneficjenta  będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb 

Państwa, a także Banku Gospodarstwa Krajowego. 
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B. Sporządzanie umowy o dofinansowanie projektu. 

1    Umowa sporządzana jest według określonego wzoru, na podstawie kompletnego wniosku 

o dofinansowanie, stanowiącego załącznik do umowy. Najważniejsze postanowienia umowy 

     określają m.in.: 

a) przedmiot umowy; 

b) całkowitą wartość projektu; 

c) wartość dofinansowania lub wartość udzielonej pomocy de minimis; 

d) obowiązki stron; 

e) warunki przekazywania płatności; 

f) formę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy; 

g) zasady sprawozdawczości i kontroli; 

h) warunki rozwiązania umowy oraz warunki zwrotu dofinansowania. 

2 Po przygotowaniu projektu umowy sprawdzany jest poziom dostępnej alokacji. W przypadku 

przekroczenia poziomu dostępnej alokacji procedura podpisywania umów jest 

wstrzymywana. Wnioskodawca zostaje o zaistniałej okoliczności informowany pisemnie 

wraz z propozycją uzgodnienia nowej wartości projektu oraz nowych źródeł finansowania 

projektu zawartych  

w formularzu wniosku, uwzględniających dostępne w alokacji środki finansowe. 

IV. Okres realizacji projektu. 

Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu nie później niż 3 miesiące od dnia 

podpisania umowy, natomiast zakończenie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż                   

do 31.12.2018 roku. Po podpisaniu umowy na pisemny wniosek Beneficjenta termin zakończenia 

realizacji projektu może ulec wydłużeniu po uzyskaniu pisemnej zgody IZ WRPO                          

(w uzasadnionych przypadkach). 

V. Informacje dodatkowe. 
 
1. W trakcie trwania konkursu IZ WRPO 2014+ zastrzega możliwość zmiany zapisów w treści 

Regulaminu.  

2. IZ WRPO 2014+ zastrzega możliwość zawieszenia, jak i unieważnienia postępowania 

konkursowego na każdym z jego etapów. Może to nastąpić w szczególności w przypadku 

zaistnienia sytuacji, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której 

wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej.  

3. W przypadku przedsięwzięć objętych Aneksem I lub Aneksem II do Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 

2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne    



 Regulamin konkursu dla Działania 1.2  

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski  

 

31 

i prywatne na środowisko, (dalej: dyrektywa OOŚ) - konieczne jest przedłożenie decyzji           

o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego 

postępowania w sprawie wydania ww. decyzji (dalej: dokumentacja OOŚ). Obowiązek 

posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz tryb jej wydania reguluje ustawa 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: 

UOOŚ)6.  

Dokumentacja OOŚ obejmuje: 

a) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną 

przedsięwzięcia (w tym: potwierdzenie poinformowania społeczeństwa o wszczęciu 

postępowania); 

b) opinię właściwego organu administracji (właściwego regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska, tj. RDOŚ) oraz opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej         

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie 

zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli została wydana); 

c) postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko lub postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

d) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć, 

w przypadku których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko); 

e) potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji społecznych (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć, 

w przypadku których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko); 

f) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: potwierdzenie poinformowania 

społeczeństwa o wydaniu decyzji), przy czym dla przedsięwzięć, dla których stwierdzono 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – należy 

przedłożyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzgodnieniem warunków 

realizacji przedsięwzięcia (postanowienie właściwego organu, tj. RDOŚ) oraz opinię 

właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeśli została wydana. 

Zaleca się unikanie dzielenia przedsięwzięć i np. występowania o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla każdego z etapów przedsięwzięcia oddzielnie. Należy 

wskazać, że w świetle art. 3 pkt. 13 UOOŚ: „przedsięwzięcia powiązane technologicznie 

                                                 
6
 Dz.U. 2013.1235 ze zm.; 
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kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty”. 

Z kolei zgodnie z art. 63 ust. 1 UOOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania               

na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać   

na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając m.in. rodzaj i charakterystykę 

przedsięwzięcia, z uwzględnieniem powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie. Z uwagi na powyższe, wymagane jest przedłożenie jednej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć powiązanych technologicznie, w tym 

w miarę możliwości z uwzględnieniem powiązań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na tym 

samym obszarze. 

Zwraca się też uwagę, że zgodnie z art. 72 UOOŚ wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach musi nastąpić przed uzyskaniem przez Beneficjenta m.in. decyzji o pozwoleniu 

na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Do każdego Projektu należy dołączyć załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO  

na lata 2014 – 2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko. 

 

Ponadto dla przedsięwzięć inwestycyjnych należy przedstawić: 

a) zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (dotyczy 

wyłącznie przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym także objętych Aneksem I lub Aneksem 

II do Dyrektywy OOŚ); 

b) Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (dotyczy wyłącznie 

przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym także objętych Aneksem I lub Aneksem II            

do Dyrektywy OOŚ). 
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VI. Załączniki do Regulaminu. 

3 Załącznik 1 – Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.2). 

4 Załącznik 2 – Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu 

Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego       na 

lata 2014-2020. 

5 Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie. 

6 Załącznik 4 – Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa 

i finansowa). 

7 Załącznik 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu. 

8 Załącznik 6 – Wytyczne  Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych 

dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

9 Załącznik nr 7 – Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w 

ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9. 

10 Załącznik nr 8 – Założenia do Planu w zakresie prac B+R. 

11 Załącznik nr 9 – Oświadczenie o zgłoszeniu wynalazku / wzoru użytkowego / wzoru 

przemysłowego. 

12 Załącznik nr 10 - Oświadczenie o przychodach z działalności innowacyjnej w wyniku 

realizacji projektu. 

13 Załącznik nr 11 – Poziomy gotowości technicznej. 

 

 

 
 



Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski 
 

 Etap  
1. Kryteria Oceny Formalnej  
 

 

Lp. Nazwa kryterium 

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 
(np. informacja o tym, czy 

spełnienie danego kryterium 
jest konieczne do przyznania 

dofinansowania, czy spełnienie 
danego kryterium jest 

stopniowalne, jaką wagę w 
ostatecznej ocenie ma ocena 

danego kryterium) 

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1 
Wniosek złożono w odpowiedzi na 
właściwe ogłoszenie o konkursie, w 
terminie określonym w ogłoszeniu.  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia wszystkie zapisy 
zawarte w ogłoszeniu o konkursie (tj. m.in. termin, miejsce i forma składania wniosków o 
dofinansowanie projektu, typ projektu podlegający dofinansowaniu; zgodnie ze 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego). 

2 
Wnioskodawca złożył w danym konkursie 
jeden projekt 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Jeżeli w zapisach dokumentacji konkursowej wskazano, iż w ramach danego konkursu 
Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden projekt, to przekroczenie tej liczby 
wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny formalnej wniosku i uniemożliwia otrzymanie 
dofinansowania. 

3 
Wnioskodawca  jest uprawniony do 
ubiegania się o wsparcie w ramach 
konkursu 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego, a dotyczący danej osi priorytetowej/działania/ 
poddziałania. Weryfikacja następuje na podstawie dokumentów rejestrowych 
Wnioskodawcy (np. KRS, REGON, CEIDG). Ponadto w ramach przedmiotowego 
kryterium sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca nie jest podmiotem wykluczonym z 
możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów wymienionych 
m.in. w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju. W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca dodatkowo 
weryfikowany jest jego status.  

4 
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu 
z ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie ustawy o finansach 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 

Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 885 ze zm.). 



publicznych skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

5 
Projekt spełnia przesłanki inwestycji 
początkowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wsparcia nie uzyskują projekty, które nie spełniają przesłanek wynikających z definicji 
zawartej w Rozporządzeniu 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 (DZ. U. UE L 187 z 26.06.2014). 

6 
Projekt jest realizowany na terenie 
Województwa Wielkopolskiego. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Brak 
możliwości korekty. 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa 
wielkopolskiego. Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu wskazany we wniosku o 
dofinansowanie. W przypadku gdy przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie nie 
związane trwale z gruntem za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta 
bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje 
się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych/ statutowych stanowiących 
załączniki obligatoryjne do wniosku). 

7 
Zgodność założeń projektu z wymogami 
zawartymi w Uszczegółowieniu i 
dokumentacji konkursowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie z 
zapisami dokumentacji konkursowej (w tym  z zapisami  Linii demarkacyjnej i art. 65 ust. 6 
rozporządzenia ogólnego) oraz ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu 
operacyjnego. Weryfikacji podlega m.in rodzaj projektu, maksymalna/minimalna wartość 
projektu, dzień rozpoczęcia kwalifikowalności, cele projektu, spełnienie regulacji 
zawartych w Informacjach dodatkowych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 
programu operacyjnego. 

8 
Zgodność okresu realizacji z okresem 
programowym. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku o dofinansowanie 
(czy nie wykracza on poza ramy wynikające z zapisów dokumentacji konkursowej). 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną - dzień rozpoczęcia kwalifikowalności - okres 
realizacji nie wcześniej niż 1 stycznia 2014r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków 
jest 31 grudnia 2023 r. 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

9 
Projekt nie dotyczy sektorów 
wyłączonych ze wsparcia WRPO. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem.  Uwaga: 
Możliwość skorygowania błędnie 
podanego kodu PKD oraz wyjaśnienia 
wątpliwej sytuacji w przypadku gdy 
wskazany przez Wnioskodawcę kod PKD 
nie rozstrzyga jednoznacznie o 
występowaniu działalności wykluczonej w 
ramach WRPO.  

Weryfikacji podlega rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej 
na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projekty z sektorów wyłączonych ze 
wsparcia WRPO wykluczone są z możliwości otrzymania dofinansowania. 

10 Wnioskodawca zagwarantował Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest Weryfikacji podlega zgodność dokumentacji projektowej z zapisami art. 71 



zachowanie trwałości projektu. niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ws. trwałości operacji. 

11 Prawidłowa wartość projektu. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega zgodność  wartości projektu z zapisami dokumentacji konkursowej i 
Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu operacyjnego. 

12 
Prawidłowo wykonane obliczenia we 
wniosku. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez wnioskodawcę obliczeń 
matematycznych - zarówno poprawność kwotowa jak i procentowa. Obliczenia powinny 
być przeprowadzone zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz 
pozostałą dokumentacją konkursową. 

13 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę w okresie 
realizacji projektu. Sprawdzeniu podlega w szczególności, czy: 
1) zakres rzeczowy Projektu spełnia wymogi kwalifikowalności dla danego Działania 
(Wytyczne w sprawie kwalifikowalności...), 
2) wydatki wskazane w Projekcie co do zasady uznać można za kwalifikowalne, 
3) wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim okresie (nie wcześniej 
niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 r z wyjątkiem  projektów objętych 
zasadami pomocy publicznej i szczegółowych regulacji konkursowych), 
4) Projekt nie został sfinansowany w ramach innego programu pomocowego. 

14 
Właściwy poziom dofinansowania 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania).  Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty  

Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. Poziom 
dofinansowania musi być zgodny z dokumentacją konkursową, Szczegółowym opisem osi 
priorytetowych programu operacyjnego oraz Instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego należy zaokrąglać w dół do dwóch miejsc po przecinku. 

15 
Analiza pomocy publicznej - zgodność z 
odpowiednim programem pomocowym. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania).  Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty 

 

Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z właściwymi przepisami 
prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy obowiązującymi 
w momencie udzielania wsparcia. 

16 
Prawidłowo przygotowane studium 
wykonalności/biznes plan (w tym 
prawidłowo wykonane obliczenia). 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 

Weryfikacji podlega prawidłowość/ kompletność sporządzenia studium 
wykonalności/biznes planu w oparciu o stosowne wytyczne  (m.in brak błędów 
rachunkowych, prawidłowość sporządzenia analiz finansowych, właściwe wypełnienie 



skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

wymaganych pól na aktualnym formularzu). 

17 
Wnioskodawca zagwarantował 
zabezpieczenie środków/wskazał źródła 
finansowania projektu. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania).  Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

W przypadku konieczności zabezpieczenia środków finansowych weryfikacji podlega 
dokument gwarantujący zabezpieczenie kwoty wkładu własnego (m.in. prawidłowy cel 
zabezpieczenia, właściwa kwota zabezpieczenia, termin obowiązywania  zabezpieczenia), 
którą dysponuje Wnioskodawca. Kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu 
oraz wydatków kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą wartością 
wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania. Typy dokumentów potwierdzających 
zabezpieczenie środków na realizację projektu są określone w dokumentacji konkursowej. 

18 
Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników zgodnie z Listą 
wskaźników i ich definicjami podanymi w dokumentacji konkursowej. Sposób wypełniania 
wniosku w zakresie wskaźników produktu i rezultatu opisany jest w  Instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie. Wybrane wskaźniki muszą odzwierciedlać efekty rzeczowe i 
wpływ przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne. 

19 
Wniosek i załączniki są wypełnione 
zgodnie z dokumentacją konkursową. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów zamieszczonych w dokumentacji projektowej z 
obowiązującą Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, m.in. z Instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie, Wytycznymi do SW, Instrukcjami wypełniania załączników do 
wniosku o dofinansowanie. 

20 Kompletność wniosku i załączników. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

Sprawdzeniu podlega czy Wnioskodawca złożył dokumentację projektową zgodnie z 
wymogami zawartymi w dokumentacji konkursowej  a w szczególności, czy: 
1) wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności oraz załączniki 
obligatoryjne mają wszystkie strony i zamieszczono w nich wszystkie wymagane dane 
2) dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych formularzach 
obowiązujących w danym konkursie, 
3) do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane załączniki aktualne dla 
danego konkursu, 
4) dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, 
5) dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej ilości egzemplarzy zgodnie z 
wymogami danego konkursu, 
6) dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została przygotowana na właściwym 
nośniku informatycznym w odpowiednim pliku i możliwe jest odczytania danych zawartych 
na nośniku informatycznym. 

21 
Spójność informacji zawartych w 
dokumentacji projektowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej złożonej przez 
Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza wniosku o dofinansowanie. 

22 Właściwa informacja i promocja projektu. Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku o 



niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

dofinansowanie/dokumentacji projektowej  z właściwymi Wytycznymi. 

23 

Projekt zakłada pozytywny lub neutralny 
wpływ inwestycji na polityki horyzontalne 
(polityka zrównoważonego rozwoju i 
równości szans) oraz obszary Natura 
2000. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zapisów z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Negatywny 
wpływ przedsięwzięcia na polityki horyzontalne wyklucza Wnioskodawcę z możliwości 
otrzymania dofinansowania. 

24 Zgodność projektu z wymogami OOŚ. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w danym Działaniu 
właściwymi dla danego rodzaju inwestycji 

25 
Projekt jest zgodny z planami, 
dokumentami strategicznymi określonymi 
w dokumentacji konkursowej. 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną oceną formalną 
wniosku i jego odrzuceniem. Możliwość 
jednorazowej korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność zakresu projektu z zapisami dokumentów, o których mowa 
w Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu operacyjnego oraz w dokumentacji 

konkursowej, a których spełnienie jest niezbędne w celu otrzymania dofinansowania. 
Sprawdzeniu podlegało będzie także zlokalizowanie inwestycji na obszarze objętym 
określonym dokumentem np. programie rewitalizacji bądź wpływ przedsięwzięcia spoza 
wskazanego obszaru na niego oddziałującego (jeśli dotyczy). 

 

 

 

  



2. Kryteria Oceny Merytorycznej  
 

 

Lp. Nazwa kryterium 
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny) 

1. Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje 
regionalne (opisane w Regionalnej Strategii 
Innowacji) 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada inwestycję w obszarze 
inteligentnych specjalizacji regionu. 

2. Projekty dotyczące pierwszej produkcji muszą 
obejmować wcześniejsze fazy tj. eksperymentalne 
prace rozwojowe/ fazę demonstracji i fazę walidacji. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Każdy pierwszy projekt produkcyjny musi obejmować etapy poprzedzające (etap 
prac rozwojowych/fazę demonstracji i walidacji). Nie może to być jedynie 
samodzielny projekt składający się wyłącznie z pierwszej fazy produkcji. 

3. Przedsiębiorstwo dysponuje rzetelnym / 
wiarygodnym planem w zakresie prac B+R,  
będącym warunkiem wsparcia prac badawczo-
rozwojowych oraz tworzenia i rozwoju infrastruktury 
B+R 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

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 (zniesienia barier 
technologicznych). Weryfikowane będą także zidentyfikowane ryzyka związane z 
pracami B+R. 

4. Zakup wyników B+R jest możliwy tylko w przypadku 
konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych 
uzupełniających/dostosowujących technologie do 
specyfiki przedsiębiorstwa 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Przedsięwzięcie może dotyczyć modelu zakupu technologii B+R, pod warunkiem, 
iż będą w projekcie przeprowadzone prace rozwojowe uzupełniające/ 
dostosowujące technologie do specyfiki przedsiębiorstwa w celu przygotowania 
jej do późniejszego wdrożenia. 

5 Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jedynie 
pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów 
dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 

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 wykonalności 



możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

projektu. 

6 Trwałość projektu 
- Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta 
umożliwia realizację projektu- przedsiębiorstwo 
powinno wykazywać płynność finansową. 
 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

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 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. 

- Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta 
gwarantuje sprawną realizację projektu 
(doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze 
techniczne, kadra zaangażowana w realizację i 
obsługę projektu)? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 
- Czy założenia odnośnie finansowania projektu po 
jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność 
finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w 
przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów 
dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) 
od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta 
lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami 
pomocy publicznej? 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

7 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i 
zaplanowane w odpowiedniej wysokości 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

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 względem 
wysokości) do zakresu poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów 



tych działań.  

8 Zgodność projektu (w tym podstawowych 
parametrów technicznych) z obowiązującymi aktami 
prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji 

T/N 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami unijnymi / 
krajowymi / na poziomie województwa, 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). 

9 Projekt obejmujący infrastrukturę B+R dotyczy 
przyszłego wykorzystania infrastruktury do badań 
przemysłowych lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych. 

T/N/ND 
Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości dalszej oceny, 

zgodnie z kryteriami 
punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

Projekt dotyczący zakupu lub utworzenia infrastruktury badawczej powinien 
zawierać opis przyszłego wykorzystania infrastruktury B+R do prowadzenia 
badań przemysłowych, czy tez eksperymentalnych prac rozwojowych. 

10 Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery 
dla wdrożenia rezultatów projektu T/N/ND 

Kryterium dopuszczające 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości dalszej oceny, 
zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). Niespełnienie 
kryterium skutkuje negatywną 
oceną merytoryczną wniosku i 

jego odrzuceniem. 

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 skopiowaniem/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. 

11 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie 
na realizację celów Programu oraz analiza ich 
wartości docelowych. 

0-3 

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: 
- 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. 



12 Uzasadnienie realizacji projektu (Wnioskodawca 
wykazuje znajomość potrzeb przedsiębiorców, 
dysponuje rzetelnymi badaniami/ analizą rynku) 

0-5 

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 ocenie 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 rozwiązuje 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 

13 Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje 
regionalne (opisane w Regionalnej Strategii 
Innowacji) 

1-3 

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. 

14 Projekt dotyczący działalności B+R powinien 
zawierać co najmniej jedną z następujących 
kategorii: badania przemysłowe, eksperymentalne 
prace rozwojowe. 
tak – 2 pkt. 
nie – 0 pkt. 

0/2 

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 
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 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. Eksperymentalne 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. 
 
Koszty związane z badaniami podstawowymi nie będą zaliczać się do 
kosztów kwalifikowalnych w projekcie. 

15 Projekt realizowany przez małe lub średnie 
przedsiębiorstwo, a w przypadku dużego 
przedsiębiorstwa we współpracy z MSP lub 
zakładający współpracę z MSP, NGO i instytucjami 
badawczymi 
tak – 3 pkt. 
nie – 0 pkt. 

0/3 

W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane 
wspólnie z MSP lub przewidujące współpracę z MSP, NGO i instytucjami 
badawczymi. 

16 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. 

0-3 

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 niepełnosprawnościami, 
niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady 
uniwersalnego 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 świadomości ekologicznej 
społeczeństwa. 
Ocenie podlegać będzie także, czy projekt przewiduje wdrożenie ekoinnowacji 
lub technologii proekologicznych. 

17 Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju 
współpracy i transferu wiedzy między jednostkami 
naukowymi a przedsiębiorstwami i innymi 
podmiotami aktywnymi w obszarze innowacji 

0/2/4 

Ocenie podlegać będą możliwości transferu wiedzy i innowacji do gospodarki 
poprzez wykorzystanie infrastruktury 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. 

18 Wskutek realizacji projektu nastąpi wzrost 
potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 

0-8 

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). 



19 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej 
wskutek własnych prac B+R w projekcie i ich 
wdrożenie w działalności MSP 

0-2 

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 przemysłowych, lub prac 
rozwojowych. lub zgłoszenia wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego w celu 
ochrony praw własności przemysłowej. 

20 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 
wysokowykwalifikowanego personelu). 

0-2 

Ocenie podlegać będzie zwiększenie kompetencji kadr sektora B+R. Efekt ten 
może wystąpić m.in. w wyniku realizacji przedsięwzięć badawczych w 
przedsiębiorstwach wspólnie z ośrodkami naukowymi, poprzez wspólne umowy 
dotyczące staży i stypendiów naukowych, wymianę kadr pomiędzy jednostkami 
naukowymi i przedsiębiorstwami, podnoszenie kwalifikacji kadr B+R 
przedsiębiorstw. 

21 Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu 
przychodów z działalności innowacyjnej wskutek 
wdrożenia innowacji. 
tak – 5 pkt. 
nie – 0 pkt. 

0/5 

Weryfikacja będzie dotyczyć wzrostu przychodów z działalności innowacyjnej 
oraz badawczo-rozwojowej (obejmującej przychody ze sprzedaży produktów / 
usług nowych lub / i ulepszonych oraz przychody ze świadczenia usług 
badawczo-rozwojowych) wskutek realizacji projektu. 

22 Projekt będzie realizowany we współpracy z 
zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub 
przedsiębiorstwami, przyczyni się do 
umiędzynarodowienia badań 

0-2 

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. 

 Razem punktów 
(maksymalna liczba punktów wynosi 42) 42  
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