Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu
„Voucher badawczy”

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

PRZEWODNIK PO KRYTERIACH
OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
W RAMACH PROJEKTU
„VOUCHER BADAWCZY”
Lp.
TABELA 1 KRYTERIA OCENY FORMALNEJ
SYSTEM OCENY
1. Poprawność złożenia Wniosku
1A Wniosek w wersji papierowej został złożony w terminie
TAK/NIE
Zgodnie z §10 ust. 3-6 Regulaminu Proces złożenia wniosku o
udzielenie wsparcia obejmuje kolejno dwie obowiązkowe czynności
(pominięcie którejkolwiek z tych czynności oznacza uznanie, że
wniosek nie został złożony) tj.:
a. złożenie (zarejestrowanie) wniosku o udzielenie wsparcia po
jego wypełnieniu i zablokowaniu w Generatorze Wniosków o
udzielenie wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”;
oraz
b. formalne potwierdzenie złożenia wniosku poprzez złożenie go
wraz z załącznikami w formie papierowej do Biura Projektu w
ciągu 5 dni roboczych po zarejestrowaniu wniosku w
Generatorze Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach
Projektu „Voucher badawczy”.
Za datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia uważa się datę
zarejestrowania wniosku w Generatorze Wniosków w ramach
Projektu „Voucher badawczy” po naciśnięciu przycisku „Złóż
wniosek”, pod warunkiem formalnego potwierdzenia jego złożenia.
Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych Wnioskodawca nie dokona
formalnego potwierdzenia złożenia dokumentacji w podany
powyżej sposób, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie
będzie podlegał ocenie.
Dla rozstrzygnięcia czy dokonano w terminie formalnego
potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia decydująca
będzie data stempla pocztowego/nadania przesyłki u operatora
pocztowego. UWAGA: Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z
załącznikami wysłany za pośrednictwem operatora pocztowego
powinien wpłynąć do Biura Projektu najpóźniej w terminie 14 dni od
dnia zamknięcia naboru. Wniosek o udzielenie wsparcia, który
wpłynie po tym terminie uznany zostanie za niezłożony i nie będzie
podlegać ocenie, nawet w przypadku, gdy Wnioskodawca wysłał
go przesyłką rejestrowaną w terminie przewidzianym na formalne
potwierdzenie złożenia wniosku. Przesyłka zawierająca wniosek
wraz z załącznikami powinna być zaadresowana do Biura Projektu
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(ul. Gdańska 141/3, 85-022 Bydgoszcz). W przypadku gdy
Wnioskodawca nie zdecyduje się na formalne potwierdzenie
złożenia wniosku o udzielenie wsparcia za pośrednictwem
operatora pocztowego może tego dokonać dostarczając wniosek o
udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami osobiście
albo przesyłką kurierską w terminie 5 dni roboczych do Biura
Projektu „Voucher badawczy” (w godzinach pracy Biura Projektu, tj.
8.00 – 16.00).
W przypadku dokumentów konkursowych złożonych osobiście,
liczy się data ich wpływu do siedziby Biura Projektu (analogicznie
pocztą kurierską).
Oceniany Wniosek o udzielenie wsparcia jest jedynym
wnioskiem złożonym przez Wnioskodawcę w konkursie
Zgodnie z §8 ust. 11 Regulaminu w ramach danego konkursu
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku
odrzucenia wniosku złożonego w danym konkursie możliwe jest
ponowne aplikowanie przez Wnioskodawcę w innym konkursie w
ramach Programu, o wsparcie na to samo Przedsięwzięcie
Badawcze pod warunkiem nie rozpoczęcia jego realizacji przed
złożeniem wniosku.
Zgodnie z §8 ust. 3 Regulaminu Voucher badawczy kooperacyjny –
nie może być udzielony Wnioskodawcom, którzy wnioskują o
udzielenie wsparcia na więcej niż jedno przedsięwzięcie badawcze
w kooperacji z różnymi przedsiębiorcami w danym konkursie.
Wniosek sporządzono w Generatorze Wniosków o udzielenie
wsparcia udostępnionym na stronie internetowej Projektu
www.voucherbadawczy.pl
Zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu warunkiem udziału w Programie
jest złożenie w Biurze Projektu wniosku o udzielenie wsparcia wraz
z załącznikami. Wzór wniosku o udzielenie wsparcia w formie
Vouchera badawczego indywidualnego stanowi załącznik nr 3 do
Regulaminu. Wzór wniosku o udzielenie wsparcia w formie
Vouchera badawczego kooperacyjnego stanowi załącznik nr 4 do
Regulaminu.
Za wniosek o udzielenie wsparcia uważa się wyłącznie wniosek
wypełniony w Generatorze Wniosków o udzielenie wsparcia w
ramach Projektu „Voucher badawczy” (zgodnie z §10 ust. 3-6) i z
niego wydrukowany – wszelkie inne formy elektronicznej lub
materialnej (papierowej) wizualizacji treści wniosku, nie stanowią
wniosku o udzielenie wsparcia.
Wszystkie pola we Wniosku zostały uzupełnione/wypełnione
Wniosek nie zawiera pustych/nieuzupełnionych pól. W sytuacji gdy
format wniosku nie przewiduje opcji „nie dotyczy” w którymś z pól,
a Wnioskodawca nie posiada informacji, które mogłyby być w nim
wpisane należy dopisać „nie dotyczy” lub „-„.
Nie wystąpiły inne uchybienia dotyczące poprawności
złożenia Wniosku (dokumentacja konkursowa złożona w
formie samych załączników, brak stron wniosku, nieczytelny
wydruk, różne sumy kontrolne na wniosku, brak tożsamości
wersji papierowej i elektronicznej wniosku)
Zgodnie z §10 ust. 7 Regulaminu jeżeli suma kontrolna określająca
wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu wniosku o udzielenie
wsparcia będzie różna od tej w Generatorze Wniosków, wniosek
także zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie.
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Dokumentacja konkursowa złożona w formie samych załączników,
nie zawierająca wniosku o udzielenie wsparcia podlega
odrzuceniu.
W sytuacji wystąpienia uchybień dotyczących poprawności
złożenia Wniosku tj.: brak stron wniosku, nieczytelny wydruk, różne
sumy kontrolne na wniosku kryterium uznaje się za niespełnione.
2. Kompletność i poprawność sporządzenia Wniosku oraz wymaganych załączników
2A Wniosek został przygotowany zgodnie z Instrukcją
TAK/NIE
Wypełniania Wniosku
Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z
wymogami formalnymi zawartymi w Instrukcji Wypełniania Wniosku
o udzielenie wsparcia [nie dotyczy części opisowych
(merytorycznych) wniosku] - wszystkie wymagane pola we wniosku
zostały poprawnie uzupełnione/wypełnione.
Instrukcja Wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia (Voucher
badawczy indywidualny) stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
Instrukcja Wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia (Voucher
badawczy kooperacyjny) stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.
2B Wniosek dostarczony w jednym oryginalnym egzemplarzu
TAK/NIE
parafowanym na każdej stronie przez Wnioskodawcę lub
osobę uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy
Zgodnie z §10 ust. 12 Regulaminu Wnioskodawca jest
zobligowany do złożenia kompletnego wniosku wraz z
wymaganymi załącznikami w formie papierowej w formacie A4.
Wniosek (formularz wniosku oraz komplet załączników) w formie
papierowej należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu
podpisanym w wyznaczonym miejscu, opatrzonym datą i
parafowanym na każdej stronie przez Wnioskodawcę (osobę/osoby
uprawnione
do
reprezentacji)
lub
osobę
umocowaną
Pełnomocnictwem Wnioskodawcy. Oryginał wniosku jak również
każdy załącznik powinny być podpisane czytelnie (w przypadku
podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) przez
osobę lub osoby wskazane do reprezentacji zgodnie ze sposobem
reprezentacji
Wnioskodawcy
określonym
w
dokumencie
rejestrowym (tj. zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej albo wpisem do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym) albo w drodze
udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku pełnomocnictwa należy
załączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię. W sytuacji
kiedy pełnomocnik mający prawo do udzielania dalszych
pełnomocnictw udziela pełnomocnictwa innej osobie do
podpisywania wniosku w imieniu Wnioskodawcy, wówczas do
wniosku powinny zostać dołączone wszystkie pisemne
pełnomocnictwa, z których wynika, że osoba podpisująca wniosek
jest umocowana zgodnie z prawem. W przypadku pełnomocnictwa
dopuszcza się przedłożenie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wniosek wraz z załącznikami został zaparafowany wraz z
załącznikami w dolnym rogu każdej zapisanej strony oraz
podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do
reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji
w wyznaczonym miejscu na końcu części G i H wniosku akceptując
jednocześnie ich treść.
W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię dokumentu
zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na
każdej stronie poświadczoną własnoręcznym czytelnym podpisem
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(imię i nazwisko) przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wnioskodawcy lub kopię dokumentu zawierającą na pierwszej
stronie klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony
.....” opatrzoną czytelnym podpisem (imię i nazwisko) przez osobę
uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy i parafowaną na
każdej stronie kopii dokumentu przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wnioskodawcy.
Wniosek zawiera informacje spójne z danymi wynikającymi
z załączników do Wniosku
Informacje zawarte w formularzu wniosku są spójne z danymi
wynikającymi z wymaganych dokumentów załączonych do
Wniosku.
Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne
Prezentowane wyliczenia są prawidłowe i spójne z informacjami
zaprezentowanymi w pozostałych częściach wniosku oraz w
załącznikach.
Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki zgodnie z
Regulaminem i z Instrukcją Wypełniania Wniosku
Do wniosku o udzielenie wsparcia należy załączyć wymagane
dokumenty zgodnie z §10 ust. 8 lit. a-p Regulaminu. Po
wypełnieniu całości wniosku o udzielenie wsparcia część F
wskazuje Wnioskodawcy o konieczności dołączenia do wniosku
określonego załącznika – zaznaczona opcja „dotyczy” lub „nie
dotyczy” w przypadku, gdy załącznik nie jest wymagany dla
danego Wnioskodawcy.
Zgodnie z §10 ust 11 Regulaminu dołączenie do Wniosku
składanego w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego
dokumentu, o którym mowa w §10 ust. 8 lit. o niezgodnego z
warunkami określonymi w §4 ust.1 lit. c jest uchybieniem o
zasadniczym charakterze, które nie podlega możliwości poprawy
(uzupełnienia).
Zgodnie z §4 ust. 1c Regulaminu niezbędne jest posiadanie
dokumentu potwierdzającego uczestnictwo Wnioskodawcy w
klastrze lub innej formie powiązania kooperacyjnego lub
dokumentu potwierdzającego, że przedsiębiorcy zmierzają do
utworzenia struktury klastrowej lub innej formy powiązania
kooperacyjnego oraz dokumentu zawierającego następujące
elementy :
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przedmiot umowy - realizacja Przedsięwzięcia Badawczego
w kooperacji, w rozumieniu Regulaminu przyznawania i
rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher
Badawczy”,
podmiot umowy - co najmniej 3 niezależnych
przedsiębiorców, z których
jeden pełni rolę Lidera
Przedsięwzięcia,
określenie podziału zadań i odpowiedzialności kooperantów
(partnerów) w tym roli Lidera Przedsięwzięcia,
określenie udziału w finansowaniu Przedsięwzięcia
Badawczego
przez
poszczególnych
kooperantów
(partnerów) przy założeniu, że Lider Przedsięwzięcia
Badawczego zleca jednostce naukowej nie więcej niż 50%,
a każdy z pozostałych Partnerów nie mniej niż 10 %
wartości Przedsięwzięcia Badawczego,
określenie praw własności do wyników badań pomiędzy
poszczególnych kooperantów (partnerów) przy założeniu, że
4




prawa własności muszą być proporcjonalne do wniesionego
wkładu,
określenie wzajemnych rozliczeń płatności pomiędzy
kooperantami (partnerami),
określenie jednolitych zasad kwalifikowalności podatku VAT
tj.:
- wszyscy przedsiębiorcy uznają podatek VAT
za kwalifikowany, jeżeli każdy z nich nie ma
prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia
poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT w
związku z realizacją działań objętych wnioskiem,
lub
- wszyscy przedsiębiorcy uznają podatek VAT za
niekwalifikowany, gdy co najmniej jeden z nich
będzie mógł odzyskać lub odliczyć koszt
podatku VAT poniesiony w związku z realizacją
działań objętych wnioskiem.



2F

określenie zasad prawnych udostępniania wyników badań
innym przedsiębiorcom zaproszonym do współpracy w
ramach powiązania po zakończeniu przedsięwzięcia,
 umowa zawarta co najmniej na okres trwałości
Przedsięwzięcia Badawczego.
Załączniki do wniosku są ważne i zgodnie z właściwymi
polskimi oraz unijnymi przepisami
Załączniki do wniosku sporządzone są zgodnie z właściwymi
polskimi oraz unijnymi przepisami, w szczególności:
 W przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS: wydruk informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z właściwego
rejestru ze strony https://ems.ms.gov.pl (lub kopia aktualnego
odpisu z właściwego rejestru), wygenerowany nie wcześniej niż
3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia
w ramach Programu potwierdzony na aktualność danych przez
Wnioskodawcę,
natomiast
w
przypadku
podmiotów
zarejestrowanych w CEIDG: wydruk z CEIDG ze strony
http://prod.ceidg.gov.pl (lub kopia aktualnego odpisu z
właściwego rejestru) wygenerowany nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia
w ramach Programu potwierdzony na aktualność danych przez
Wnioskodawcę
 kopia umowy spółki cywilnej w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek
osobowych
 pełnomocnictwo dla osoby (osób) do podpisania wniosku o
udzielenie wsparcia w przypadku gdy wniosek o udzielenie
wsparcia nie jest podpisany przez osobę uprawnioną zgodnie z
aktualnym wpisem we właściwym rejestrze
 Kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat
obrotowych
sporządzone
zgodnie
z
przepisami
o
rachunkowości, jeśli Wnioskodawca jest zobowiązany do ich
sporządzania, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości [Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1123 z późn. zm.].
 Jeżeli
Wnioskodawca
nie
sporządza
sprawozdania
finansowego,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami,
przedkłada kopię PIT część B za ostatnie 3 lata obrotowe lub
kopię PIT 28 za ostatnie 3 lata obrotowe, lub kopię decyzji

TAK/NIE
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ustalających wysokość podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za ostatnie 3 lata obrotowe w przypadku
Wnioskodawcy rozliczającego się w formie karty podatkowej
 Kopia zaświadczeń o pomocy de minimis
 Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis według wzoru określonego w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis [Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz.
311]
 Kopia faktury poświadczająca zakup usług badawczorozwojowych przed złożeniem wniosku
 Dokument określający warunki powiązania kooperacyjnego,
zawierający elementy wymienione w § 4 ust. 1 lit. c.
 Kopia umowy/porozumienia o długofalowej współpracy
potwierdzającej, że realizacja przedsięwzięć badawczych
dotyczących opracowania nowych produktów/produktu i/lub
procesów/procesu jest efektem trwałej współpracy z jednostką
naukową
 Kopia
dokumentu
potwierdzającego
uczestnictwo
Wnioskodawcy w klastrze lub powiązaniu kooperacyjnym.
3. Formalna dopuszczalność Wnioskodawcy i Przedsięwzięcia Badawczego
3A Wnioskodawca spełnia kryteria podmiotowe, tj. prowadzi
TAK/NIE
działalność w województwie kujawsko – pomorskim
W przypadku vouchera badawczego kooperacyjnego wszyscy
przedsiębiorcy składający wspólnie wniosek o udzielenie wsparcia
muszą spełnić kryterium podmiotowe, tj. prowadzić działalność w
województwie kujawsko – pomorskim.
Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli wskazana we wniosku:
siedziba lub oddział (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania) Wnioskodawcy i
miejsce realizacji Przedsięwzięcia Badawczego znajduje się w
województwie
kujawsko–pomorskim.
W
przypadku
przedsiębiorców posiadających siedzibę poza województwem
kujawsko-pomorskim, ich oddział musi działać od co najmniej 6
pełnych miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie
wsparcia, a jego funkcjonowanie od tej daty musi być potwierdzone
datą wpisu oddziału do właściwego rejestru. Oddział musi być
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) albo do rejestru przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym.
Oceny dokonuje się na podstawie danych zawartych w części B
wniosku.
3B Wnioskodawca spełnia kryteria podmiotowe, tj. jest
TAK/NIE
mikro/małym/średnim przedsiębiorcą spełniającym warunki
określone w §5 Regulaminu
Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli Wnioskodawca należy do
sektora MSP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje
pomocy za zgodnie ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i
88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń
blokowych). Weryfikacja kategorii mikro przedsiębiorcy, małego
przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy odbywa się w oparciu
o warunki określone w załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodnie ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i
88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń
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blokowych) [Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.].
Jeśli przedsiębiorstwo mające status mikro, małego lub średniego
przedsiębiorstwa zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże i w
związku z tym stanie się przedsiębiorstwem powiązanym, bądź
partnerskim
i
automatycznie
utraci
status
MSP
z dniem przejęcia, okres dwóch lat obrachunkowych
przewidzianych na zmianę statusu przedsiębiorstwa nie ma
zastosowania.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (DKRI-82611-10-MB/10), w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, posiadających wspólność majątkową,
bez znaczenia, czy osoby te działają na tych samych rynkach,
rynkach pokrewnych czy innych, charakter związku zachodzący
między tymi osobami – związek małżeński przesądza o
konieczności oceny statusu MŚP, biorąc pod uwagę dane obydwu
działalności gospodarczych osób fizycznych. W związku z
powyższym każdorazowo przy określaniu statusu MŚP
Wnioskodawców (dot. osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą oraz spółki osobowej), u których występuje brak
rozdzielności majątkowej, należy zbadać powiązania wynikające ze
wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej
przez współmałżonka (oświadczenie o zakresie wspólności
majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez
współmałżonka).
W przypadku vouchera badawczego kooperacyjnego wszyscy
przedsiębiorcy składający wspólnie wniosek o udzielenie wsparcia
muszą spełnić kryterium podmiotowe, tj. być mikro/małym/średnim
przedsiębiorcą spełniającym warunki określone w §5 Regulaminu.
Niezależność podmiotów wchodzących w skład powiązania
kooperacyjnego,
w
odniesieniu
do
relacji
pomiędzy
przedsiębiorcami realizującymi przedsięwzięcie badawcze w
ramach vouchera badawczego kooperacyjnego oznacza, że nie
zachodzą pomiędzy nimi relacje partnerskie lub powiązania w
rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
Ocena kryterium odbywa się na podstawie danych zawartych w
części B wniosku oraz na podstawie załącznika nr 2, 5, 7.
Wnioskodawca spełnia warunki określone w Regulaminie dla
danego typu Vouchera Badawczego zaznaczonego we
Wniosku
a. Voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie
współpracy z jednostką naukową:
Wnioskodawca nie zakupił, do dnia złożenia wniosku, usługi i/lub
wyników w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych
(w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki) lub usługi w zakresie badań wyrobów na
zgodność z wymaganiami normatywnymi (w rozumieniu ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności).
Okres realizacji przedsięwzięcia badawczego w przypadku
Vouchera badawczego indywidualnego: do 6 miesięcy (jednak nie
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wcześniej niż od dnia złożenia wniosku i nie później niż
30.04.2015r.).
Wnioskodawca może korzystać z Vouchera badawczego
indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową
tylko jednokrotnie.
W przypadku Vouchera Badawczego indywidualnego na
zainicjowanie współpracy z jednostką naukową oceny dokonuje się
na podstawie oświadczenia nr 13 w części G wniosku oraz pól A.4,
A.7 i A.8
b. Voucher
badawczy
indywidualny
na
kontynuację
współpracy z jednostką naukową:
Wnioskodawca zakupił przed złożeniem wniosku usługę i/lub
wyniki w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych
i/lub usługę w zakresie badań wyrobów na zgodność z
wymaganiami normatywnymi określone w §4 Regulaminu inne niż
wskazane w ramach Przedsięwzięcia Badawczego).
Okres realizacji przedsięwzięcia badawczego w przypadku
Vouchera badawczego indywidualnego na kontynuację współpracy
z jednostką naukową do 8 miesięcy (jednak nie wcześniej niż od
dnia złożenia wniosku i nie później niż 30.04.2015r.).
Wnioskodawca może korzystać z Vouchera badawczego
indywidualnego na kontynuację współpracy z jednostką naukową
wielokrotnie, ale nie częściej niż jeden raz na konkurs.
W przypadku Vouchera Badawczego indywidualnego oceny
dokonuje się na podstawie oświadczenia nr 13 w części G
wniosku, pól A.4, A.7 i A.8 oraz załącznika nr 9 do wniosku.
c. Voucher badawczy kooperacyjny:
Voucher badawczy kooperacyjny przeznaczony jest na realizację
przedsięwzięcia badawczego realizowanego w kooperacji z innymi
niezależnymi przedsiębiorcami. Voucher kooperacyjny będzie
realizowany w oparciu o przedsięwzięcie badawcze partnerskie
określone wnioskiem złożonym wspólnie przez minimum 3
niezależnych przedsiębiorców. Niezbędne jest posiadanie
dokumentu potwierdzającego uczestnictwo Wnioskodawcy
w
klastrze lub innej formie powiązania kooperacyjnego lub
dokumentu potwierdzającego, że przedsiębiorcy zmierzają do
utworzenia struktury klastrowej lub innej formy powiązania
kooperacyjnego oraz dokumentu
zawierającego
wymagane
elementy zgodnie z §4 ust. 1C Regulaminu.
Okres realizacji przedsięwzięcia badawczego w przypadku
vouchera badawczego kooperacyjnego do 10 miesięcy (jednak nie
wcześniej niż od dnia złożenia wniosku i nie później niż
31.07.2015r.).
W przypadku Vouchera Badawczego kooperacyjnego oceny
dokonuje się na podstawie pól A.4, A.7 i A.8 oraz załącznika nr 9 i
11.
Wnioskodawca nie przekroczył pułapów pomocy de minimis
zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym
Wsparcie w ramach Projektu Voucher badawczy stanowi pomoc de
minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis i zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia
2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 236
poz. 1562). Maksymalna wartość pomocy brutto łącznie z
wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez
przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch
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poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty
stanowiącej równowartość 200 tys. euro (100 tys. euro dla sektora
transportu drogowego).
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na podstawie
informacji zawartych w części B wniosku oraz na podstawie
załącznika nr 6 i 7.
Wnioskodawca
zapoznał
się, wypełnił
poprawnie,
zaakceptował i podpisał się pod oświadczeniami i
zobowiązaniami spoczywającymi na Wnioskodawcy zgodnie z
Regulaminem stanowiącymi integralną część wniosku o
udzielenie wsparcia
Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli Wnioskodawca (w
przypadku vouchera badawczego kooperacyjnego wszyscy
przedsiębiorcy składające wspólnie wniosek o udzielenie wsparcia)
zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy określonym w
dokumencie rejestrowym (tj. zgodnie z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo
wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym) albo inna osoba w drodze udzielonego pełnomocnictwa
złoży podpis pod oświadczeniami i zobowiązaniami zawartymi w
części G i H wniosku, wyrażając tym samym ich akceptację.
Weryfikacji podlega także poprawność wypełnienia wymaganych
oświadczeń oraz spójność przedstawionych informacji z treścią
wniosku oraz Instrukcją Wypełniania Wniosku.
Wnioskodawcy i Przedsięwzięcia Badawczego nie dotyczą
wyłączenia podmiotowe wskazane w warunkach §8
Regulaminu
Wnioskodawcy nie dotyczą wyłączenia podmiotowe wskazane w
warunkach §8 Regulaminu, w szczególności ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10 oraz 11.
Przedsięwzięcia Badawczego nie dotyczą wyłączenia podmiotowe
wskazane w warunkach §8 Regulaminu, w szczególności ust. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9 oraz 10.
Oceny dokonuje się na podstawie danych wynikających z wniosku
(w tym z oświadczeń i zobowiązań Wnioskodawcy), załączników
do wniosku oraz danych Realizatora Projektu.
Wnioskodawca podał wartość i źródło finansowania kosztów
kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Wnioskodawca wykazał, iż posiada/zapewnia środki na
sfinansowanie
wydatków
nie
objętych
wsparciem
z
uwzględnieniem takich źródeł finansowania jak: środki własne,
kredyt inwestycyjny, leasing, kredyt w rachunku bieżącym,
pożyczka itp.
Brane są pod uwagę możliwości finansowe Wnioskodawcy
związane z realizacją Przedsięwzięcia Badawczego. Odnotowana
przez Wnioskodawcę strata w latach ubiegłych nie oznacza, iż
Wnioskodawca nie posiada środków finansowych na realizację
Przedsięwzięcia Badawczego, jeśli działalność prowadzona przez
Wnioskodawcę generuje środki na sfinansowanie wydatków nie
objętych wsparciem.
Dane finansowe będą weryfikowane przez pryzmat informacji
zawartych w części E wniosku oraz w załączniku nr 5 i 7.
Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami
finansowania Projektu i Programu
Wielkość wsparcia dla vouchera badawczego indywidualnego na
zainicjowanie współpracy z jednostką naukową wynosi do 40 tys.
zł, zaś intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych.
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Wielkość wsparcia dla vouchera badawczego indywidualnego na
kontynuację współpracy wynosi do 80 tys. zł, zaś intensywność
wsparcia do 80% kosztów kwalifikowanych.
Wielkość wsparcia dla vouchera badawczego kooperacyjnego
wynosi: do 400 tys. zł, zaś intensywność wsparcia do 90% kosztów
kwalifikowanych.
Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami określonymi
w §4 i §12 Regulaminu.
Oceny dokonuje się na podstawie pola A.4 oraz części E wniosku.

Lp

TABELA 2 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
Część A - Ocena merytoryczna obligatoryjna

1. Kwalifikowalność Projektu i Wnioskodawcy
1A W
uzasadnieniu
potrzeby
realizacji
Przedsięwzięcia
Badawczego
Wnioskodawca wykazał
zgodność
celów
zawartych we wniosku z zakresem i celami Działania 5.4
Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii RPO WK-P
Kryterium uznaje się spełnione jeżeli Wnioskodawca w uzasadnieniu
potrzeby realizacji Przedsięwzięcia Badawczego wykazał zgodność
celów zawartych we wniosku (pole D.1) z zakresem i celami
działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii RPO WK-P:
„Cel działania: wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla
wzrostu konkurencyjności regionu. Uzasadnienie: Potencjał nauki i
jednostek B+RT, szczególnie uczelni, jest w województwie
kujawsko-pomorskim relatywnie duży, jednakże nie jest on
dostatecznie ukierunkowany na zastosowania w gospodarce. Należy
więc stworzyć warunki dla usprawnienia transferu wiedzy i
doświadczeń ze sfery badań i rozwoju do przedsiębiorstw. Pomoże
to wpłynąć na wzrost efektywności współpracy świata nauki z
przedsiębiorstwami1”.
1B Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia Badawczego jest
realistyczny i uwzględnia jego zakres oraz czas niezbędny na
jego realizację i inne okoliczności niezbędne dla realizacji
danego typu Vouchera Badawczego wskazanego przez
Wnioskodawcę we wniosku
Czy określono zakres rzeczowy Przedsięwzięcia Badawczego?
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli:
 określono poprawnie i realistycznie zakres rzeczowy
Przedsięwzięcia Badawczego opisany w zapytaniach ofertowych
(załącznik nr 13), w polu C.8.n (w szczególności: treść zapytania
ofertowego) oraz D.2 (w szczególności: opis Przedsięwzięcia
Badawczego - zakres Usługi/Usług planowanych w ramach
Przedsięwzięcia Badawczego) (Kopie zapytań ofertowych
wysłanych do potencjalnych Wykonawców Przedsięwzięcia
Badawczego wraz z otrzymanymi odpowiedziami na zapytania
ofertowe są wymagane w sytuacji, gdy wartość netto zakupu
jednej Usługi od jednego Wykonawcy przekracza wyrażoną w
złotych polskich równowartość kwotę 14 000 euro);
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określono poprawnie w polach A.7 i A.8 czas niezbędny na jego
realizację i inne okoliczności niezbędne dla realizacji danego
typu Vouchera Badawczego wskazanego przez Wnioskodawcę
we wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia badawczego w
przypadku:
a) vouchera badawczego indywidualnego: do 6 miesięcy;
b) vouchera badawczego indywidualnego na kontynuację
współpracy z jednostką naukową do 8 miesięcy;
c) vouchera badawczego kooperacyjnego do 10 miesięcy;
jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku i nie później niż.:
- 30.04.2015r. - dla vouchera badawczego określonego w lit. a) oraz
lit. b),
- 31.07.2015r. - dla vouchera badawczego określonego w lit. c).
Zakres rzeczowy powinien zostać sporządzony w sposób
pozwalający na rozliczenie zadań zaplanowanych w ramach
Przedsięwzięcia Badawczego.
Czy wykazane podstawowe daty (rozpoczęcia i zakończenia), etapy i
działania przewidziane w harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia
Badawczego są prawidłowo zaplanowane w czasie i realne do
zrealizowania?
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli:
 terminy rozpoczęcia i zakończenia prac (wskazane w polach A.7
i A.8 wniosku) związane z realizacją Przedsięwzięcia
Badawczego mieszczą się w ramach czasowych dla danego typu
Vouchera Badawczego wskazanego przez Wnioskodawcę we
wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia badawczego w
przypadku:
a) Vouchera badawczego indywidualnego: do 6 miesięcy;
b) vouchera badawczego indywidualnego na kontynuację
współpracy z jednostką naukową do 8 miesięcy;
c) vouchera badawczego kooperacyjnego do 10 miesięcy;
oraz
 terminy rozpoczęcia i zakończenia prac (wskazane w polach A.7
i A.8 wniosku) związane z realizacją Przedsięwzięcia
Badawczego nie budzą dużych wątpliwości, są prawidłowo
zaplanowane w czasie i realne do zrealizowania;
oraz
 Wnioskodawca wykazał uzasadniony, racjonalny i adekwatny
związek (w sposób pozwalający na rozliczenie wszystkich
zaplanowanych zadań) między opisem Przedsięwzięcia
Badawczego i uzasadnieniem jego niezbędności i racjonalności
zawartymi w polu D.2 wniosku a terminem rozpoczęcia i
zakończenia prac (wskazanym w polach A.7 i A.8 wniosku)
związanym z realizacją Przedsięwzięcia Badawczego.
Koszty
kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w
odpowiedniej
wysokości
oraz
spełniające
warunki
kwalifikowalności zgodnie z Regulaminem
Czy koszty
wskazane jako kwalifikowane spełniają warunki
kwalifikowalności Programu wskazane w Regulaminie?
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli koszty wskazane jako
kwalifikowane spełniają warunki kwalifikowalności Programu
wskazane w §12 Regulaminu w szczególności:
 Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach
Programu są koszty zakupu Usług opisanych w §7 Regulaminu
poniesione przez Wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku do
dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia związane z
realizacją Przedsięwzięcia Badawczego. Koszty kwalifikowane
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mogą być objęte wsparciem na podstawie wniosku o udzielenie
wsparcia zgodnie z maksymalną wartością i intensywnością
wsparcia dla danego typu Vouchera badawczego. Wartość
kosztów kwalifikowanych nie objętych wsparciem ponosi
Beneficjent co zwiększa jego wkład własny.
 Koszty kwalifikowane mogą być ponoszone w okresie
spełniającym warunki realizacji i rozliczenia Usług opisanych w
§7 Regulaminu w ramach danego typu Vouchera badawczego
określone w § 4 Regulaminu, jednak nie wcześniej niż od dnia
złożenia wniosku i nie później niż:
- 30.04.2015r.- dla vouchera badawczego indywidualnego
- 31.07.2015r - dla vouchera badawczego kooperacyjnego.
Wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku będą mogły zostać
uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem pod warunkiem
pozytywnego wyniku oceny wniosku oraz zawarcia umowy o
udzielenie wsparcia.
Ocena kryterium odbywa się na podstawie opisu i danych zawartych
w polach A.7 i A.8 oraz w części D i E wniosku.
Czy koszty kwalifikowane są uzasadnione, racjonalne i adekwatne
do zakresu i celów Przedsięwzięcia Badawczego?
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykazał
uzasadniony, racjonalny i adekwatny związek między kosztami
kwalifikowanymi a zakresem i celami Przedsięwzięcia Badawczego.
Przez „uzasadnione” należy w tym miejscu rozumieć, iż muszą być
potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za
kwalifikowane
zaplanowanych
w
ramach
Przedsięwzięcia
Badawczego. Ocena kryterium odbywa się na podstawie opisu i
danych zawartych w części D i E wniosku.
Czy zaplanowane koszty są niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia
Badawczego?
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykazał
uzasadniony, racjonalny i adekwatny związek między planowanymi
kosztami a ich niezbędnością – zaplanowane koszty są potrzebne i
bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w
ramach Przedsięwzięcia Badawczego. Ocena dokonywana na
podstawie części D i E wniosku. W przypadku vouchera badawczego
kooperacyjnego należy zweryfikować czy Wnioskodawca poprawnie
określił podział finansowy przedsięwzięcia badawczego na
partnerów przy założeniu, że lider przedsięwzięcia wykonuje
najszerszy zakres badań poprzez zlecenie prac jednostce naukowej,
jednak nie więcej niż 50%, a każdy z pozostałych partnerów nie
mniej niż 10 % wartości Przedsięwzięcia Badawczego.
2. Potencjał organizacyjno-finansowy Wnioskodawcy do realizacji Przedsięwzięcia
Badawczego
2A Czy
uzasadniono
potrzebę
realizacji
wnioskowanego
TAK/NIE
Przedsięwzięcia Badawczego?
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykaże, że
istnieje uzasadnione, racjonalne i adekwatne do działalności
gospodarczej,
której
dotyczy
Przedsięwzięcie
Badawcze,
zapotrzebowanie na realizację Przedsięwzięcia Badawczego w
przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien określić
źródła tych informacji. Ocena kryterium odbywa się na podstawie
informacji zawartych w polu A.6, B.10 lub B.2.n.10, D.2 oraz polu D.3
wniosku. Informacje te muszą być tożsame.
Czy realizacja wnioskowanego Przedsięwzięcia Badawczego jest
związana z kodem PKD 2007 tego Przedsięwzięcia Badawczego?
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli Wnioskodawca wykazał
12

uzasadniony, racjonalny i adekwatny związek między kodem PKD
2007 Przedsięwzięcia Badawczego wskazanym w polu A.6 a
realizacją opisanego we wniosku Przedsięwzięcia Badawczego.
Czy opisano i wskazano mierzalne efekty realizacji Przedsięwzięcia
Badawczego?
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli poprawnie i realistycznie
wskazano (w polu D.3 wniosku) ilość i rodzaj efektów realizacji
Przedsięwzięcia Badawczego.
Efekty realizacji Przedsięwzięcia Badawczego są obiektywnie
weryfikowalne tzn. mierzone konkretnymi wielkościami (rzeczy
materialne lub usługi), są bezpośrednie (dotyczą Wnioskodawcy)
oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji
Przedsięwzięcia Badawczego lub jego etapu).
Czy zakres planowanego Przedsięwzięcia Badawczego wpływa na
osiągnięcie poszczególnych celów wyznaczonych we wniosku?
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli Wnioskodawca wykazał
uzasadniony, racjonalny i adekwatny związek między zakresem
planowanego Przedsięwzięcia Badawczego (przedstawionym w polu
D.2 wniosku) a jego wpływem na osiągnięcie poszczególnych celów
wyznaczonych we wniosku (opisanymi w polu D.1 wniosku).
3. Zakres i Wykonawca usługi badawczo-rozwojowej
3A Wykonawca spełnia warunki określone w §6 Regulaminu oraz
posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność
Przedsięwzięcia Badawczego.
Czy Wykonawca spełnia warunki określone w §6 Regulaminu?
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli każdy Wykonawca
wskazanego we wniosku w części C spełnia warunki określone w §6
Regulaminu tj. w szczególności:
 Wykonawcą Usługi/Usług wskazanych do realizacji w ramach
Przedsięwzięcia Badawczego może być jednostka naukowa
prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace
rozwojowe, wymieniona w art. 2 pkt. 9 lit. a-e ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010
Nr 96 poz. 615] tj.:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu
statutów tych uczelni,
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
[Dz. U. Nr 96, poz. 619],
c. instytuty badawcze,
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie
odrębnych
przepisów,
działające
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
e. Polska Akademia Umiejętności,
 W zakresie badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w
danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi
Wykonawca musi spełnić następujące warunki:
a. być jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a-e
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615] oraz
b. być kompetentnym i niezależnym od Wnioskodawcy
podmiotem, który stanowi akredytowane laboratorium lub
notyfikowane
laboratorium
(jeżeli
jest
wymagane
przeprowadzenie badań przez niezależne laboratorium).
 usługa/usługi może/mogą być zlecone nie więcej niż 3
jednostkom naukowym, natomiast w ramach Vouchera
badawczego kooperacyjnego liczba Wykonawców nie może być

TAK/NIE
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wyższa niż liczba przedsiębiorców objętych wsparciem.
Dopuszcza się realizację usług objętych voucherem badawczym
przez więcej niż jednego Wykonawcę z zastrzeżeniem, że dany
etap przedsięwzięcia badawczego może być realizowany
wyłącznie przez jednego Wykonawcę. Wykonawca nie może
zlecić
wykonania
całości
usługi
podmiotom
trzecim.
Niedopuszczalne jest zlecanie wykonania prac w ramach
Usług/Usługi Beneficjentowi lub przedsiębiorcom z nim
powiązanym.
Czy Wykonawca posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące
wykonalność Przedsięwzięcia Badawczego?
Wnioskodawca musi wykazać w polu C.8.n. wniosku m.in., że
Wykonawca dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi, które
zapewnią merytoryczną i terminową realizację Przedsięwzięcia
Badawczego. Wnioskodawca musi opisać zasoby, które jego
zdaniem są niezbędne dla realizacji Przedsięwzięcia Badawczego
oraz podać uzasadnienie.
Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zasoby Wykonawca musi
posiadać już w momencie składania wniosku. Część z nich może
nabyć lub wynająć w trakcie realizacji Przedsięwzięcia Badawczego.
Taka sytuacja musi być także opisana we wniosku. Jeżeli ze
specyfiki wniosku wynika, że dodatkowe zasoby techniczne lub
kadrowe są niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia Badawczego,
a nie są one uwzględnione w harmonogramie realizacji
Przedsięwzięcia Badawczego i brak jest informacji o planach ich
uzyskania, kryterium uznaje się za niespełnione.
Czy przedmiot zakupu przedstawiony w zapytaniach ofertowych jest
tożsamy z zakresem Przedsięwzięcia Badawczego wskazanym we
Wniosku o udzielenie wsparcia?
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli przedmiot zakupu
przedstawiony w zapytaniach ofertowych (załącznik nr 13) jest
tożsamy z zakresem Przedsięwzięcia Badawczego wskazanym w
polu C.8.n (w szczególności z treścią zapytania ofertowego) oraz D.2
(w szczególności z opisem Przedsięwzięcia Badawczego - zakres
Usługi/Usług planowanych w ramach Przedsięwzięcia Badawczego).
Czy proces wyboru Wykonawcy jest zgodny z §6 Regulaminu?
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli proces wyboru każdego
Wykonawcy wskazanego we wniosku w części C przeprowadzany
został przez Wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o udzielenie
wsparcia i jest zgodny z §6 Regulaminu, w szczególności (należy
zweryfikować czy wszyscy potencjalni Wykonawcy spełniają
kryterium):
 opis wyboru Wykonawcy zawarty w zapytaniach ofertowych
(załącznik nr 13) oraz w polu C.8.n w powinien zawierać
informację nt. treści zapytania ofertowego skierowanego do
minimum 3 jednostek naukowych spełniających warunki wyboru
Wykonawcy zgodnie z §6, mających możliwości merytoryczne,
techniczne i potencjał badawczy o profilu zgodnym z tematyką
Przedsięwzięcia Badawczego opisanego we wniosku o
udzielenie wsparcia (m.in. cele jakie mają być osiągnięte poprzez
realizację Projektu, zakres prac do wykonania w ramach danego
etapu, termin realizacji, cena), nazw jednostek naukowych do
których zostało ono skierowane, nazw jednostek naukowych,
które odpowiedziały na zapytanie oraz uzasadnienie wyboru
danej jednostki naukowej ze wskazaniem wyceny realizacji przez
nią danego etapu przedsięwzięcia badawczego;
 w przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych
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Wykonawców, Beneficjent
oświadczenia w tej materii.
3B

3C

jest

zobowiązany

do

złożenia

Usługa spełnia warunki określone w §7 Regulaminu
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli zakres finansowanego
Przedsięwzięcia badawczego w ramach Programu opisany w polu
D.2 dotyczy zakupu Usługi/Usług: w zakresie badań przemysłowych
lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615] i/lub
zakupu usług w zakresie badań wyrobów na zgodność z
obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami
normatywnymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodności zgodnie z §7 Regulaminu.
Prawo do dysponowania rezultatami Usługi
Czy opisano kto i w jakim zakresie będzie posiadał prawo
dysponowania rezultatami Usługi/Usług po zakończeniu realizacji
Przedsięwzięcia Badawczego?
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli z opisu i uzasadnienia zasad
przeniesienia praw majątkowych do wyników badań na
Wnioskodawcę jednoznacznie wskazano kto i w jakim zakresie
będzie posiadał prawo dysponowania rezultatami Usługi/Usług po
zakończeniu Przedsięwzięcia Badawczego na warunkach udzielania
patentów oraz dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw
ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z
rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz
oznaczenia geograficzne określonych w ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej [Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508
z późn. zm.].
Czy opisane zasady dysponowania rezultatami Usługi zapewniają
zachowanie trwałości Przedsięwzięcia Badawczego zgodnie z §1
Regulaminu?
Wnioskodawca powinien wskazać, że w Umowie (zobowiązaniu) na
zakup usług związanych z realizacją Przedsięwzięcia Badawczego
będą określone zasady przekazania praw majątkowych do wyników
badań
i
gwarantować
możliwość
ich
gospodarczego
wykorzystywania przez Wnioskodawcę co najmniej na okres
trwałości Przedsięwzięcia Badawczego.
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli opisane w polu D.3 wniosku
zasady dysponowania rezultatami Usługi zapewniają zachowanie
trwałości Przedsięwzięcia Badawczego zgodnie z §1 Regulaminu tj.:
Okres trwałości Przedsięwzięcia Badawczego - to 3-letni okres
trwałości Przedsięwzięcia Badawczego liczony od daty zakończenia
rzeczowego i finansowego Przedsięwzięcia Badawczego oraz
wypłaty kwoty wsparcia przez Realizatora Projektu, kiedy spełnione
zostaną jednocześnie trzy poniższe warunki:
1) wszystkie działania opisane w Przedsięwzięciu Badawczym
zostały zakończone, żadna czynność związana z realizacją
Przedsięwzięcia Badawczego nie jest wymagana do
zakończenia operacji,
2) wszystkie wydatki związane z realizacja Przedsięwzięcia
Badawczego zostały zapłacone przez Beneficjenta, czyli żadne
wydatki Beneficjenta związane z realizacją Przedsięwzięcia
Badawczego nie pozostały do zapłacenia,
3) Beneficjent otrzymał całą przysługującą kwotę wsparcia
Przedsięwzięcia Badawczego (obliczoną po zatwierdzeniu
wniosku o płatność – liczy się data przelewu dotacji na rachunek
Wykonawcy zgodnie z wnioskiem o płatność).

TAK/NIE

TAK/NIE
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Trwałość Przedsięwzięcia Badawczego rozumiana jest zgodnie z art.
57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
jako niepoddanie Przedsięwzięcia Badawczego tak zwanej
znaczącej modyfikacji:
a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji
projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści
przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz
b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu
infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.
4 Dodatkowe kryterium obligatoryjne dla Vouchera badawczego kooperacyjnego
4A Realizacja prac badawczo-rozwojowych prowadzi do rozwoju
TAK/NIE
współpracy z innymi przedsiębiorcami w ramach klastra,
powiązania
kooperacyjnego
lub
zainicjowania
działań
zmierzających do utworzenia struktury klastrowej lub
powiązania kooperacyjnego
Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli Wnioskodawca:
1) opisze w polach D.2, D.3 oraz D.6 założenia realizacji prac
badawczo
rozwojowych
prowadzących
do
rozwoju
współpracy z innymi przedsiębiorcami w ramach klastra,
powiązania kooperacyjnego lub zainicjowania działań
zmierzających do utworzenia struktury klastrowej lub
powiązania kooperacyjnego, a informacje wynikające z
części D wniosku są spójne z danymi wynikającymi z
dokumentów opisujących współpracę w ramach klastra lub
powiązania kooperacyjnego lub opisjących współpracę
zmierzającą do stworzenia
struktury klastrowej lub
powiązania kooperacyjnego;
2) wykaże uzasadniony,
racjonalny i adekwatny do
Przedsięwzięcia Badawczego związek między realizacją prac
badawczo-rozwojowych a rozwojem współpracy z innymi
przedsiębiorcami
w
ramach
klastra,
powiązania
kooperacyjnego lub zainicjowania działań zmierzających do
utworzenia
struktury
klastrowej
lub
powiązania
kooperacyjnego.
Ekspert dokonuje oceny na podstawie części D wniosku oraz
załączników nr 9,11 i 12.
5. Efekt usługi badawczo-rozwojowej obejmuje co najmniej jeden z następujących
czynników
Zgodnie z §1 Regulaminu:
Innowacja produktowa2 - to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco
udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące
udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów,
wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.
Innowacja procesowa3 - to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji
lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń
oraz/lub oprogramowania.
Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli wybrana opcja dotycząca ilości i jakości planowanych
rezultatów Przedsięwzięcia Badawczego (opracowanych innowacji produktowych i/lub
procesowych) jest zgodna z ich opisem oraz uzasadnieniem przedstawionym w polu D.3.
PODRĘCZNIK OSLO: ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI,
wydanie 3, 2005, str. 50.
3 PODRĘCZNIK OSLO: ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI,
wydanie 3, 2005, str. 51.
2
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Wskazana przez Wnioskodawcę we wniosku ilość i jakość opracowanych innowacji
produktowych i/lub procesowych określa maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów
w tym kryterium.
Należy uzasadnić opracowanie wskazanych innowacji produktowych i/lub procesowych (opis
ten musi być spójny z założonymi celami Przedsięwzięcia Badawczego przedstawionymi w
D.1). Wnioskodawca powinien uzasadnić, że Przedsięwzięcie Badawcze poprzedza
planowane wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych czy ulepszonych produktów/procesów.
Ocena kryterium odbywa się na podstawie pól B.10 lub B.2.n.10, D.2, D.3, D.4 i D.5.
Adnotacja dotycząca szczegółowego opisu kryterium znajduje się poniżej tabeli nr 2
niniejszego Przewodnika.
Opracowanie nowego produktu (wyrobu lub usługi)
Punktacja:
0 pkt - brak
1 pkt - jeden
nowy produkt
3 pkt - więcej
nowych
produktów
Opracowanie udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi)
Punktacja:
0 pkt - brak
1 pkt - jeden
ulepszony
produkt
3 pkt - więcej
ulepszonych
produktów
Opracowanie nowego procesu w produkcji lub dostawie/logistyce Punktacja:
0 pkt - brak
produktów
1 pkt - jeden
nowy proces
3 pkt - więcej
nowych
procesów
Opracowanie ulepszonego procesu w produkcji lub dostawie/logistyce
Punktacja:
0 pkt - brak
produktów
1 pkt–jeden
udoskonalony
proces
3 pkt - więcej
udoskonalonych
procesów
Część B - Ocena merytoryczna fakultatywna (voucher indywidualny)
1. Planowana w ramach wniosku realizacja prac badawczo0 pkt – nie
rozwojowych ma pozytywny wpływ na rozwój branż kluczowych
2 pkt – tak
dla gospodarki regionalnej zgodnie z Regionalną Strategią
Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku
Punkty za to kryterium fakultatywne są przyznawane tylko wtedy kiedy
Przedsięwzięcie Badawcze dotyczy jednej z preferowanych branż, jest
spójne z informacjami przedstawionymi w części B i D oraz kiedy kod PKD
działalności, której dotyczy Przedsięwzięcie Badawcze, wskazany w polu
A.6 wniosku jest tożsamy z branżą/przemysłem kluczowymi dla
gospodarki regionalnej wskazanym w polu A.5.
2. Realizacja współpracy z jednostką naukową posiadającą siedzibę
0 pkt – nie
lub oddział i prowadzącą działalność na terenie województwa
2 pkt – tak
kujawsko – pomorskiego
Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli przynajmniej jeden z wskazanych
we wniosku Wykonawców Usługi/Usług posiada siedzibę lub oddział i
prowadzi działalność w zakresie badań przemysłowych lub prac
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rozwojowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
Punkty przyznawane są na podstawie części C wniosku.
3. Realizacja przedsięwzięć badawczych dotyczących opracowania
nowych produktów/produktu lub/i procesów/procesu będących
efektem trwałej współpracy z jednostką naukową
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli Wnioskodawca opisał wpływ
trwałej współpracy (współpraca nastąpiła u minimum jednego partnera
przedsięwzięcia) z jednostką naukową na opracowanie nowych
produktów/produktu lub/i procesów/procesu w ramach Przedsięwzięcia
Badawczego.
Punkty za to kryterium fakultatywne są przyznawane tylko wtedy kiedy:
a) uzasadnienie wpływu Przedsięwzięcia Badawczego na rozwinięcie
współpracy z jednostką naukową przedstawione w polu D.5 jest
udokumentowane umową/porozumieniem o długofalowej współpracy
podpisanym przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia, a treść
dokumentu jest zgodna z opisem merytorycznym przedstawionym we
wniosku;
oraz
b) wybrana opcja dotycząca ilości i jakości innowacji będących efektem
trwałej współpracy z jednostką naukową jest zgodna z uzasadnieniem
wpływu Przedsięwzięcia Badawczego na rozwinięcie współpracy z
jednostką naukową popartej umową o współpracy przedstawionym w
polu D.5.
Maksymalną liczbę punktów (4pkt) powinno uzyskać Przedsięwzięcie
Badawcze dotyczące opracowania nowych produktów/produktu i
procesów/procesu będących efektem trwałej współpracy z jednostką
naukową. Wskazana przez Wnioskodawcę we wniosku ilość i jakość
opracowanych innowacji produktowych i/lub procesowych będących
efektem trwałej współpracy z jednostką naukową określa maksymalną
możliwą do otrzymania liczbę punktów w tym kryterium.
Kryterium ocenia się na podstawie części C i D wniosku oraz z załącznika
nr 10.
4. Realizowane Przedsięwzięcie Badawcze pozwala opracować
innowację produktową i/lub procesową na skalę krajową lub
światową
Dokonując oceny eksperci mają na względzie, iż priorytetem jest
wspieranie innowacji, które cechują się największym potencjałem
rozprzestrzeniania, gdyż te mają największe znaczenie dla regionalnej
gospodarki jako całości, dla jej unowocześnienia, poprawy jej
konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
Oceniając kryterium skali innowacyjności Przedsięwzięcia Innowacyjnego
(zgodność opcji zaznaczonej w polu D.4 z uzasadnieniem) oraz rezultatów
Przedsięwzięcia Badawczego wskazanych w polu D.3 należy wziąć pod
uwagę następujące elementy:
1. W przypadku innowacji produktowej:
a) innowacja co najmniej w skali przedsiębiorcy - Wnioskodawcy
rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. ekspert oceniając wniosek
powinien wziąć pod uwagę wskaźniki jakościowe i ilościowe, które
odróżniają ten produkt od aktualnie wytwarzanych w przedsiębiorstwie
produktów o podobnej funkcji podstawowej.
b) wzrost użyteczności produktu - należy wziąć pod uwagę praktyczną
przydatność użytkową produktu oraz czy produkt posiada dodatkowe
cechy funkcjonalne, czy zaspokaja inne potrzeby, czy wprowadza nowe
unikalne korzyści dla odbiorcy. Ocena następuje na podstawie analizy
danych dotyczących cech użytkowych i funkcjonalnych produktów
spełniających podobną funkcję podstawową istniejących na rynku
docelowym.

0 pkt – nie
2 pkt –
opracowanie
nowych
produktów/
produktu
będących
efektem trwałej
współpracy
2 pktopracowanie
nowych
procesów/
procesu
będących
efektem trwałej
współpracy
4pktopracowania
nowych
produktów/prod
uktu i
procesów/proce
su będących
efektem trwałej
współpracy

0 pkt PrzedsiębiorcyWnioskodawcy
3 pkt - Krajowa
5 pkt Światowa
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c) możliwość wdrożenia rozumiana jako możliwość wprowadzenia
produktu na rynek docelowy i jego opłacalność. Oceniając należy wziąć
pod uwagę poprawność zdefiniowania rynku docelowego w kontekście
odbiorców produktu, poprawność zidentyfikowania potrzeb, wymagań i
preferencji odbiorców.
2. W przypadku innowacji procesowej:
a) nowoczesność wprowadzanych zmian technologicznych (co najmniej w
skali przedsiębiorcy – Wnioskodawcy) - ekspert oceniając wniosek
powinien wziąć pod uwagę czy technologia wykorzystana w procesie
stanowi nowość w skali firmy, kraju, UE, świata oraz czy mamy do
czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub
oprogramowania.
b) użyteczność wprowadzanych zmian technologicznych - należy wziąć
pod uwagę użyteczność wprowadzonej zmiany technologicznej. Oceniając
należy uwzględnić, w jaki sposób i w jakim stopniu innowacja procesowa
wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie, lub innych potencjalnych
jej użytkowników, oraz na
podniesienie jakości produktów lub
świadczonych usług .
c) opłacalność wykorzystania nowej technologii produkcji – ekspert
oceniając wniosek powinien zweryfikować, czy w porównaniu do obecnie
stosowanych przez przedsiębiorcę procesów, projektowana innowacja
zapewnia zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji,
możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
W przypadku Przedsięwzięć Badawczych dotyczących opracowania
zarówno innowacji procesowej jak i produktowej Wnioskodawca wskazuje
w dokumentacji aplikacyjnej, który rodzaj innowacji przeważa w
Przedsięwzięciu Badawczym. W zależności od tego ocena kryterium
przeprowadzana będzie w oparciu o elementy charakterystyczne dla
wiodącej innowacji opisanej we wniosku. W uzasadnieniu innowacyjności
Przedsięwzięcia Badawczego w skali krajowej lub światowej
Wnioskodawca powinien powołać się na obiektywne źródła tych informacji
(publikacje branżowe lub naukowe, analiza dostępnych baz danych,
badania rynku docelowego itp.).
Maksymalną liczbę punktów powinno uzyskać Przedsięwzięcie Badawcze,
którego rezultaty prowadzą do powstania innowacji o skali światowej.
Ocena kryterium odbywa się na podstawie informacji zawartych w polach
A.6, B.10, D.1, D.2, D.3, D.4 oraz D.5 wniosku.
5. Realizacja przedsięwzięć badawczych wynikających z planu
0 pkt – nie
działania
już
funkcjonującego
klastra
lub
powiązania
2 pkt – tak
kooperacyjnego
Punkty za to kryterium fakultatywne są przyznawane tylko wtedy kiedy:
a) Wnioskodawca podał nazwę istniejącego powiązania kooperacyjnego i
udokumentował uczestnictwo wskazanym klastrze lub powiązaniu
kooperacyjnym (załącznik nr 11);
oraz
b) Wnioskodawca podał uzasadnienie związku Przedsięwzięcia
Badawczego z założeniami planu działania klastra lub powiązania
kooperacyjnego przedstawione w polu D.6 jest udokumentowane
(załącznik nr 12), a treść załączonego dokumentu jest zgodna z
opisem merytorycznym przedstawionym we wniosku;
oraz
c) wybrana opcja: „Tak, przedsięwzięcie badawcze wynika z planu
działania już funkcjonującego klastra lub powiązania kooperacyjnego”
jest zgodna z uzasadnieniem związku Przedsięwzięcia Badawczego z
założeniami planu działania klastra lub powiązania kooperacyjnego
przedstawionym w polu D.6.
Część B - Ocena merytoryczna fakultatywna (voucher kooperacyjny)
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1. Planowana w ramach wniosku realizacja prac badawczorozwojowych ma pozytywny wpływ na rozwój branż kluczowych
dla gospodarki regionalnej zgodnie z Regionalną Strategią
Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku
Punkty za to kryterium fakultatywne są przyznawane tylko wtedy kiedy
Przedsięwzięcie Badawcze dotyczy jednej z preferowanych branż, jest
spójne z informacjami przedstawionymi w części B i D oraz kiedy kod PKD
działalności, której dotyczy Przedsięwzięcie Badawcze, wskazany w polu
A.6 wniosku jest tożsamy z branżą/przemysłem kluczowymi dla
gospodarki regionalnej wskazanym w polu A.5.
2. Realizacja współpracy z jednostką naukową posiadającą siedzibę
lub oddział i prowadzącą działalność na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego
Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli przynajmniej jeden z wskazanych
we wniosku Wykonawców Usługi/Usług posiada siedzibę lub oddział i
prowadzi działalność w zakresie badań przemysłowych lub prac
rozwojowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Punkty
przyznawane są na podstawie części C wniosku.
3. Realizacja przedsięwzięć badawczych dotyczących opracowania
nowych produktów/produktu lub/i procesów/procesu będących
efektem trwałej współpracy z jednostką naukową (współpraca
nastąpiła u minimum jednego partnera przedsięwzięcia)
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli Wnioskodawca opisał wpływ
trwałej współpracy (współpraca nastąpiła u minimum jednego partnera
przedsięwzięcia) z jednostką naukową na opracowanie nowych
produktów/produktu lub/i procesów/procesu w ramach Przedsięwzięcia
Badawczego.
Punkty za to kryterium fakultatywne są przyznawane tylko wtedy kiedy:
a) uzasadnienie wpływu Przedsięwzięcia Badawczego na rozwinięcie
współpracy z jednostką naukową przedstawione w polu D.5 jest
udokumentowane umową/porozumieniem o długofalowej współpracy
podpisanym przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia, a treść
dokumentu jest zgodna z opisem merytorycznym przedstawionym we
wniosku;
oraz
b) wybrana opcja dotycząca ilości i jakości innowacji będących efektem
trwałej współpracy z jednostką naukową (współpraca musi wystąpić
przynajmniej u jednego partnera) jest zgodna z uzasadnieniem wpływu
Przedsięwzięcia Badawczego na rozwinięcie współpracy z jednostką
naukową popartej umową o współpracy przedstawionym w polu D.5.
Maksymalną liczbę punktów (4pkt) powinno uzyskać Przedsięwzięcie
Badawcze dotyczące opracowania nowych produktów/produktu i
procesów/procesu będących efektem trwałej współpracy z jednostką
naukową. Wskazana przez Wnioskodawcę we wniosku ilość i jakość
opracowanych innowacji produktowych i/lub procesowych będących
efektem trwałej współpracy z jednostką naukową określa maksymalną
możliwą do otrzymania liczbę punktów w tym kryterium.
Kryterium ocenia się na podstawie części C i D wniosku oraz z załącznika
nr 10.
4. Realizowane Przedsięwzięcie Badawcze pozwala opracować
innowację produktową i/lub procesową na skalę krajową lub
światową
Dokonując oceny eksperci mają na względzie, iż priorytetem jest
wspieranie innowacji, które cechują się największym potencjałem
rozprzestrzeniania, gdyż te mają największe znaczenie dla regionalnej
gospodarki jako całości, dla jej unowocześnienia, poprawy jej
konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

0 pkt – nie
2 pkt – tak

0 pkt – nie
2 pkt – tak

0 pkt – nie
2 pkt –
opracowanie
nowych
produktów/
produktu
będących
efektem trwałej
współpracy
2 pktopracowanie
nowych
procesów/
procesu
będących
efektem trwałej
współpracy
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3 pkt - Krajowa
5 pkt Światowa
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Oceniając kryterium skali innowacyjności Przedsięwzięcia Innowacyjnego
(zgodność opcji zaznaczonej w polu D.4 z uzasadnieniem) oraz rezultatów
Przedsięwzięcia Badawczego wskazanych w polu D.3 należy wziąć pod
uwagę następujące elementy:
1. W przypadku innowacji produktowej:
a) innowacja co najmniej w skali przedsiębiorcy - Wnioskodawcy
rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. ekspert oceniając wniosek
powinien wziąć pod uwagę wskaźniki jakościowe i ilościowe, które
odróżniają ten produkt od aktualnie wytwarzanych w przedsiębiorstwie
produktów o podobnej funkcji podstawowej.
b) wzrost użyteczności produktu - należy wziąć pod uwagę praktyczną
przydatność użytkową produktu oraz czy produkt posiada dodatkowe
cechy funkcjonalne, czy zaspokaja inne potrzeby, czy wprowadza nowe
unikalne korzyści dla odbiorcy. Ocena następuje na podstawie analizy
danych dotyczących cech użytkowych i funkcjonalnych produktów
spełniających podobną funkcję podstawową istniejących na rynku
docelowym.
c) możliwość wdrożenia rozumiana jako możliwość wprowadzenia
produktu na rynek docelowy i jego opłacalność. Oceniając należy wziąć
pod uwagę poprawność zdefiniowania rynku docelowego w kontekście
odbiorców produktu, poprawność zidentyfikowania potrzeb, wymagań i
preferencji odbiorców.
2. W przypadku innowacji procesowej:
a) nowoczesność wprowadzanych zmian technologicznych (co najmniej w
skali przedsiębiorcy – Wnioskodawcy) - ekspert oceniając wniosek
powinien wziąć pod uwagę czy technologia wykorzystana w procesie
stanowi nowość w skali firmy, kraju, UE, świata oraz czy mamy do
czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub
oprogramowania.
b) użyteczność wprowadzanych zmian technologicznych - należy wziąć
pod uwagę użyteczność wprowadzonej zmiany technologicznej. Oceniając
należy uwzględnić, w jaki sposób i w jakim stopniu innowacja procesowa
wpłynie na cykl produkcyjny
w przedsiębiorstwie, lub innych potencjalnych jej użytkowników, oraz na
podniesienie jakości produktów lub świadczonych usług .
c) opłacalność wykorzystania nowej technologii produkcji – ekspert
oceniając wniosek powinien zweryfikować, czy w porównaniu do obecnie
stosowanych przez przedsiębiorcę procesów, projektowana innowacja
zapewnia zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji,
możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
W przypadku Przedsięwzięć Badawczych dotyczących opracowania
zarówno innowacji procesowej jak i produktowej Wnioskodawca wskazuje
w dokumentacji aplikacyjnej, który rodzaj innowacji przeważa w
Przedsięwzięciu Badawczym. W zależności od tego ocena kryterium
przeprowadzana będzie w oparciu o elementy charakterystyczne dla
wiodącej innowacji opisanej we wniosku. W uzasadnieniu innowacyjności
Przedsięwzięcia Badawczego w skali krajowej lub światowej
Wnioskodawca powinien powołać się na obiektywne źródła tych informacji
(publikacje branżowe lub naukowe, analiza dostępnych baz danych,
badania rynku docelowego itp.).
Maksymalną liczbę punktów powinno uzyskać Przedsięwzięcie Badawcze,
którego rezultaty prowadzą do powstania innowacji o skali światowej.
Ocena kryterium odbywa się na podstawie informacji zawartych w polach
A.6, B.2.n.10, D.1, D.2, D.3, D.4 oraz D.5 wniosku.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE TYPÓW INNOWACJI
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Przedstawione informacje są zgodnie z Podręcznikiem Oslo Zasady Gromadzenia
i Interpretacji Danych dotyczących Innowacji.

INNOWACJE W OBRĘBIE PRODUKTÓW I/LUB INNOWACJE W OBRĘBIE
PROCESÓW
Ocenie podlega, czy w ramach Przedsięwzięcia Badawczego przewidziano zastosowanie
rozwiązania będącego wynikiem badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych
w przedsiębiorstwie (w działalności gospodarczej) Wnioskodawcy. Opracowanie innowacji
produktowej i/lub procesowej musi ściśle wynikać z charakteru i zakresu prowadzonych
badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Zakres i charakter badań przemysłowych i/lub
prac rozwojowych musi być uzasadniony w kontekście zastosowania wyników do
działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Zgodnie z przyjętą definicją, przez innowację
należy rozumieć opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu
do produktu (towaru lub usługi) lub procesu. Opracowanie nowego produktu (towaru lub
usługi) polega na potencjalnym zaoferowaniu go na rynku. Opracowanie nowego procesu,
polega na ich potencjalnym zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Oznacza to, że innowacyjność Przedsięwzięcia Badawczego będącego przedmiotem
wniosku musi odnosić się do konkretnego potencjalnego zastosowania i w jego kontekście
będzie oceniana. Rozróżnia się:
a) innowację produktową - oznacza potencjalne wprowadzenie na rynek przez dane
przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych
uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.
Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych,
komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych
cech funkcjonalnych. Opracowanie nowego zastosowania dla produktu przy jedynie
niewielkich zmianach w jego specyfikacji technicznej to innowacja w obrębie produktu.
Innowacje produktowe w sektorze usług mogą polegać na wprowadzeniu znaczących
udoskonaleń w sposobie świadczenia usług (na przykład na podniesieniu sprawności czy
szybkości ich świadczenia), na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub
na wprowadzeniu całkowicie nowych usług,
b) innowację procesową - czyli innowację w obrębie procesu, potencjalne wprowadzenie
do praktyki w przedsiębiorstwie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub
dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń
oraz/lub oprogramowania. Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie
kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź
dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Metody produkcji to
techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji wyrobów lub usług.
Przykładem nowych metod produkcji jest wdrożenie nowych urządzeń automatyzujących
proces produkcyjny w ramach linii produkcyjnej czy wdrożenie wspomagania
komputerowego na potrzeby opracowywania i rozwoju produktów. Metody dostawy
dotyczą logistyki firmy i obejmują urządzenia, oprogramowanie i techniki wykorzystywane
do nabywania środków produkcji, alokowania zasobów w ramach firmy lub dostarczania
produktów końcowych. Do innowacji w obrębie procesów zalicza się nowe lub znacząco
udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług. Mogą one polegać na znaczących
zmianach w zakresie sprzętu i oprogramowania stosowanego w firmach usługowych lub
na zmianach w zakresie procedur lub technik wykorzystywanych do świadczenia usług.
Innowacje w obrębie procesów obejmują także nowe lub znacząco udoskonalone
techniki, urządzenia i oprogramowanie w działalności pomocniczej takiej jak
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zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna i prace konserwacyjne. Wdrożenie
nowych lub znacząco udoskonalonych technologii teleinformatycznych stanowi innowację
w obrębie procesów, jeżeli jego celem jest podniesienie efektywności oraz/lub jakości
działalności pomocniczej.

ROZRÓŻNIANIE TYPÓW INNOWACJI
W ramach Projektu „Voucher badawczy” dopuszczalne są tylko Przedsięwzięcia
Badawcze, których efekt wpływa na opracowanie dla przedsiębiorstwa innowacji
produktowej i/lub procesowej. Przedstawione informacje dotyczące innych typów
innowacji mają charakter poglądowy i służą pomocy w rozróżnianiu typów innowacji.
„Wiele innowacji może posiadać cechy dwóch lub kilku typów. Klasyfikowanie takich
przypadków jako innowacji jednego typu może być trudne, a ponadto może prowadzić do
mylnego rejestrowania typów działalności innowacyjnej podejmowanej przez firmy. Firma
wprowadzająca nowy produkt, który wymaga także opracowania nowego procesu, bez
wątpienia jest podmiotem realizującym innowacje tak w obrębie produktu, jak i procesu.
a) Rozróżnianie innowacji w obrębie produktów i procesów.
Rozróżnienie między produktami i procesami jest proste w przypadku wyrobów. Z kolei
w przypadku usług sytuacja może być mniej oczywista, gdyż produkcja, dostarczanie
i konsumpcja wielu usług mogą odbywać się w tym samym czasie. Oto kilka wskazówek
służących dokonywaniu rozróżnień:





Jeżeli innowacja dotyczy nowych lub znacząco udoskonalonych cech usługi
oferowanej klientom, jest ona innowacją w obrębie produktu.
Jeżeli innowacja dotyczy nowych lub znacząco udoskonalonych metod, urządzeń
oraz/lub umiejętności wykorzystywanych do świadczenia danej usługi, jest ona
innowacją w obrębie procesu.
Jeżeli innowacja dotyczy znaczących udoskonaleń zarówno w cechach oferowanej
usługi, jak i w metodach, urządzeniach oraz/lub umiejętnościach wykorzystywanych
do świadczenia danej usługi, jest ona innowacją zarówno w obrębie produktu, jak
i procesu.

W wielu przypadkach innowacja dotycząca usługi należeć będzie tylko do jednego typu.
Przykładem jest firma, która oferuje nową usługę lub nową cechę usługi bez znaczącej
zmiany w metodzie jej świadczenia. Podobnie też może się zdarzyć, że znaczące
udoskonalenia procesów, na przykład ukierunkowane na obniżenie kosztów dostawy, nie
zmienią cech usługi oferowanej klientom.
b) Rozróżnianie innowacji w obrębie produktów i innowacji marketingowych.
Głównym wyróżnikiem innowacji produktowych i marketingowych jest znacząca zmiana
w zakresie funkcji lub zastosowań produktu. Wyroby i usługi o cechach funkcjonalnych lub
użytkowych znacząco udoskonalonych względem istniejących produktów to innowacje
produktowe. Z drugiej strony, wprowadzenie nowej koncepcji marketingowej wymagającej
znaczącej zmiany w konstrukcji istniejącego produktu jest innowacją marketingową, ale nie
zalicza się do innowacji produktowych, o ile tylko cechy funkcjonalne lub użytkowe tego
produktu nie ulegną znaczącej zmianie. Przykładowo, odzież produkowana z zastosowaniem
nowych tkanin o udoskonalonych właściwościach (tkaniny oddychające, wodoodporne itp.)
stanowi innowację w obrębie produktu, natomiast pierwsze wprowadzenie nowego kształtu
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odzieży przeznaczonego dla nowej grupy klientów lub mającego nadać produktowi większą
ekskluzywność (a tym samym pozwolić na większą marżę w porównaniu z poprzednią
wersją produktu) jest innowacją marketingową. Niektóre przypadki można uznać zarówno za
innowacje produktowe, jak i marketingowe. Dzieje się tak wtedy, gdy firmy wprowadzają
zmiany w istniejących produktach, które pociągają za sobą znaczące zmiany w funkcjach lub
zastosowaniach produktu oraz znaczące zmiany w formie i wyglądzie lub opakowaniu
produktu, stanowiące element nowej koncepcji marketingowej.
c) Rozróżnianie innowacji
marketingowych.

w

zakresie

usługi

(produktu)

i

innowacji

Głównym kryterium odróżnienia innowacji w zakresie usług od innowacji marketingowych jest
to, czy dana innowacja dotyczy metody marketingowej czy usługi (tzn. produktu).
Przedsiębiorstwa są na ogół w stanie dokonać rozróżnienia między metodami
sprzedaży/marketingu i produktami. Rozróżnienie może zależeć od rodzaju działalności
prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Przykładem jest innowacja dotycząca sprzedaży przez
Internet. W przypadku firmy wytwarzającej i sprzedającej wyroby wprowadzenie po raz
pierwszy handlu elektronicznego stanowi innowację marketingową w zakresie dystrybucji
produktów. Z kolei przedsiębiorstwa zajmujące się handlem elektronicznym (np. firmy
prowadzące portale aukcyjne, dostarczyciele witryn internetowych umożliwiających innym
firmom reklamę lub sprzedaż produktów, firmy organizujące sprzedaż biletów itp.) oferują
„usługi sprzedażowe”. Dla tych przedsiębiorstw znacząca zmiana w zakresie cech lub
możliwości ich witryny internetowej będzie innowacją w obrębie produktu (usługi). Niektóre
innowacje można zaliczyć zarówno do innowacji produktowych, jak i marketingowych. Na
przykład przedsiębiorstwo, które tworzy nowy dział sprzedaży i obsługi klienta, wprowadza
nowy sposób sprzedaży swoich produktów (sprzedaż bezpośrednia), a jednocześnie oferuje
klientom dodatkowe usługi (np. naprawy) oraz informacje o produktach.
d) Rozróżnianie innowacji w obrębie procesów i innowacji marketingowych.
Zarówno innowacje w obrębie procesów, jak i innowacje marketingowe mogą polegać na
nowych metodach przesyłania informacji lub wyrobów, jednak ich cele są w każdym
przypadku odmienne. Innowacje w obrębie procesów dotyczą metod produkcji i dostarczania
oraz innych rodzajów działalności pomocniczej ukierunkowanej na obniżenie kosztów
jednostkowych lub zwiększenie jakości produktów, natomiast innowacje marketingowe
stawiają sobie za cel zwiększenie wolumenu sprzedaży lub udziału w rynku, przy czym to
ostatnie za pomocą zmian pozycjonowania lub renomy produktów. Przypadki graniczne
mogą pojawić się w sytuacji innowacji marketingowych związanych z wprowadzeniem
nowych kanałów sprzedaży. Przykładowo, innowacje wiążące się z wprowadzeniem nowego
kanału sprzedaży (tzn. nowego sposobu sprzedaży wyrobów i usług klientom) mogą także
obejmować wdrożenie nowych metod logistycznych (tzn. transportu magazynowania
i przeładunku produktów). Jeżeli innowacje te mają na celu zarówno zwiększenie sprzedaży,
jak i obniżenie jednostkowych kosztów dystrybucji, należy je uznać za innowacje w obrębie
procesów oraz za innowacje marketingowe.
e) Rozróżnianie innowacji w obrębie procesów i innowacji organizacyjnych.
Najczęściej spotyka się przypadki graniczne wymagające odróżnienia innowacji w obrębie
procesów od innowacji organizacyjnych, gdyż oba te typy mają na celu m. in. obniżenie
kosztów przez zastosowanie nowych i efektywniejszych koncepcji produkcji, dostawy
i organizacji wewnętrznej. Z tego względu wiele innowacji zawiera cechy obu tych typów.
Przykładowo, wprowadzenie nowych procesów może również wymagać wykorzystania po
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raz pierwszy nowych metod organizacyjnych takich jak współpraca w grupie. Innowacje
organizacyjne, jak np. pierwsze wprowadzenie systemu kompleksowego zarządzania
jakością, mogą wymagać znaczących udoskonaleń metod produkcji, takich jak nowe
systemy logistyki produkcji pozwalające na uniknięcie niektórych typów błędów, mogą
ponadto wymagać zastosowania nowych i efektywniejszych systemów informatycznych
działających w oparciu o nowe oprogramowanie i nowy sprzęt teleinformatyczny. Przy
odróżnianiu innowacji w obrębie procesów od innowacji organizacyjnych punktem wyjścia
jest typ działalności: innowacje w obrębie procesów dotyczą przede wszystkim wdrożenia
nowych urządzeń, oprogramowania i konkretnych technik lub procedur, natomiast innowacje
organizacyjne dotyczą przede wszystkim ludzi i organizacji pracy. Niżej przedstawiono
wskazówki służące rozróżnieniu tych dwóch typów w przypadkach granicznych:






Jeżeli innowacja dotyczy nowych lub znacząco udoskonalonych metod produkcji lub
dostarczania, które mają na celu obniżenie kosztów jednostkowych lub podniesienie
jakości produktów, jest to innowacja w obrębie procesu.
Jeżeli innowacja dotyczy pierwszego wykorzystania nowych metod organizacyjnych
w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub
w stosunkach z otoczeniem, jest to innowacja organizacyjna.
Jeżeli innowacja dotyczy zarówno nowych, jak i znacząco udoskonalonych metod
produkcji lub dostarczania oraz pierwszego wykorzystania metod organizacyjnych,
jest to zarówno innowacja w obrębie procesu, jak i innowacja organizacyjna”4.

ZMIANY NIE UZNAWANE ZA INNOWACJE
a) Zaprzestanie wykorzystywania procesu bądź zaprzestanie oferowania produktu.
Nie jest innowacją zaprzestanie pewnych działań, nawet jeśli prowadzi to do podniesienia
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przykładowo, nie mamy do czynienia
z innowacją, jeśli producent odbiorników telewizyjnych zaprzestaje produkcji i sprzedaży
urządzeń będących połączeniem odbiornika telewizyjnego i odtwarzacza DVD, ani wtedy,
gdy firma deweloperska czy budowlana zaprzestaje budowy specjalnych osiedli dla osób na
emeryturze.
b) Proste zastąpienie lub rozszerzenie.
Zakup identycznych modeli już zainstalowanych urządzeń albo niewielkie rozszerzenia
i aktualizacje istniejących urządzeń lub oprogramowania nie są innowacjami w obrębie
procesu. Nowe urządzenia lub rozszerzenia muszą jednocześnie stanowić nowość dla
przedsiębiorstwa i wiązać się ze znaczącą poprawą w zakresie specyfikacji, aby mogły
zostać uznane za innowacje.
c) Zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji.
Zmiana ceny produktu lub wydajności procesu wynikająca wyłącznie ze zmian cen
czynników produkcji nie stanowi innowacji. Przykładowo, innowacja nie ma miejsca w
sytuacji, gdy przedsiębiorstwo składa ten sam model komputera osobistego i sprzedaje go
po niższej cenie tylko dlatego, że spadają ceny mikroprocesorów wykorzystywanych w
komputerach.
d) Dostosowywanie do indywidualnych wymogów.

4

Podręcznik OSLO
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Przedsiębiorstwa prowadzące produkcję dostosowaną do indywidualnych wymogów
wytwarzają pojedyncze, często złożone egzemplarze zgodnie z zamówieniami klientów.
Jeżeli taki jednorazowo wytwarzany produkt nie wykazuje cech znacząco różniących go od
produktów, które dane przedsiębiorstwo wytworzyło w przeszłości, nie mamy do czynienia
z innowacją w obrębie produktu. Należy zauważyć, że powyższe uwagi dotyczą zmian
w produktach wynikających z dostosowywania ich do indywidualnych wymogów, a nie
samego wdrożenia produkcji zindywidualizowanej.
e) Regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne.
W niektórych sektorach, takich jak przemysł odzieżowy czy obuwniczy, występują
sezonowe zmiany w zakresie typu wyrobów lub usług, którym mogą towarzyszyć zmiany w
wyglądzie tych produktów. Tego rodzaju rutynowe zmiany w projekcie/konstrukcji produktów
nie stanowią ani innowacji produktowych. Przykładowo, wprowadzenie przez producenta
odzieży kurtki przeciwdeszczowej na nowy sezon nie stanowi innowacji produktowej, chyba
że kurtki te posiadają na przykład podszewkę o znacząco udoskonalonych cechach.
Rutynowe aktualizacje/modernizacje również nie stanowią innowacji w obrębie produktu.
Rutynowa aktualizacja/modernizacja polega na niewielkich zmianach towaru lub usługi,
oczekiwanych i planowanych z wyprzedzeniem. Opracowywanie aktualizacji również opiera
się na rutynowych, utrwalonych działaniach. Przykładowo, oprogramowanie antywirusowe
nabywa się z założeniem, że będą do niego dostarczane aktualizacje zwalczające nowo
pojawiające się wirusy. Sieć hoteli może budować nowe obiekty, wychodząc z założenia, że
wyposażenie, oświetlenie oraz instalacje sanitarne będą regularnie modernizowane, nawet
jeśli długość tego cyklu wynosi 10 czy 20 lat.
f) Obrót nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.
Sytuacja nowych produktów komplikuje się w przypadku usług związanych z przeładunkiem
i dystrybucją towarów (dystrybucja hurtowa i detaliczna, transport i magazynowanie). Obrót
nowymi lub udoskonalonymi produktami generalnie nie stanowi innowacji produktowej dla
przedsiębiorstwa handlu hurtowego, placówki handlu detalicznego ani dla przedsiębiorstwa
świadczącego usługi transportowe czy magazynowe. Jeśli jednak takie przedsiębiorstwo
zaczyna obsługiwać nową serię produktów (tzn. typy produktów, których wcześniej nie
obsługiwała), wtedy działalność taka zostanie uznana za innowację w obrębie produktu,
ponieważ firma oferuje nową usługę.
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