Załącznik nr 1 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

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
W PROJEKCIE „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
1B Oceniany Wniosek o udzielenie wsparcia jest jedynym wnioskiem
TAK/NIE
złożonym przez Wnioskodawcę w konkursie
1C Wniosek sporządzono w Generatorze Wniosków o udzielenie
TAK/NIE
wsparcia udostępnionym na stronie internetowej Projektu
www.voucherbadawczy.pl
1D Wszystkie pola we Wniosku zostały uzupełnione/wypełnione
TAK/NIE
1E Nie wystąpiły inne uchybienia dotyczące poprawności złożenia
TAK/NIE
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)
2. Kompletność i poprawność sporządzenia Wniosku oraz wymaganych załączników
2A Wniosek został przygotowany zgodnie z Instrukcją Wypełniania
TAK/NIE
Wniosku
2B Wniosek dostarczony w jednym oryginalnym egzemplarzu
TAK/NIE
parafowanym na każdej stronie przez Wnioskodawcę lub osobę
uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy
2C Wniosek zawiera informacje spójne z danymi wynikającymi
TAK/NIE
z załączników do Wniosku
2D Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne
TAK/NIE
2E Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki zgodnie z
TAK/NIE
Regulaminem i z Instrukcją Wypełniania Wniosku
2F Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi
TAK/NIE
oraz unijnymi przepisami
3. Formalna dopuszczalność Wnioskodawcy i Przedsięwzięcia Badawczego
3A Wnioskodawca spełnia kryteria podmiotowe, tj. prowadzi
TAK/NIE
działalność w województwie kujawsko - pomorskim
3B Wnioskodawca
spełnia
kryteria
podmiotowe,
tj.
jest
TAK/NIE
mikro/małym/średnim
przedsiębiorcą
spełniającym
warunki
określone w §5 Regulaminu
3C Wnioskodawca spełnia warunki określone w Regulaminie dla
TAK/NIE
danego typu Vouchera Badawczego zaznaczonego we Wniosku
3D Wnioskodawca nie przekroczył pułapów pomocy de minimis
TAK/NIE
zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym
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3E

3F
3G
3H

Lp.

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
Wnioskodawcy i Przedsięwzięcia Badawczego nie dotyczą
wyłączenia podmiotowe wskazane w warunkach §8 Regulaminu
Wnioskodawca podał wartość i źródło finansowania kosztów
kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami
finansowania Projektu i Programu
TABELA 2 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
Część A - Ocena merytoryczna obligatoryjna

TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

SYSTEM
OCENY

1. Kwalifikowalność Projektu i Wnioskodawcy
1A W uzasadnieniu potrzeby realizacji Przedsięwzięcia Badawczego
TAK/NIE
Wnioskodawca wykazał zgodność celów zawartych we wniosku z
zakresem i celami Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego
potencjału badań i rozwoju technologii RPO WK-P
1B Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia Badawczego jest
TAK/NIE
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? 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?
1C Koszty
kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w
TAK/NIE
odpowiedniej wysokości oraz spełniające warunki kwalifikowalności
zgodnie z Regulaminem: Czy koszty wskazane jako kwalifikowane
spełniają warunki kwalifikowalności Programu wskazane w
Regulaminie? Czy koszty kwalifikowane są uzasadnione, racjonalne
i adekwatne do zakresu i celów Przedsięwzięcia Badawczego? Czy
zaplanowane koszty są niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia
Badawczego?
2. Potencjał organizacyjno-finansowy Wnioskodawcy do realizacji Przedsięwzięcia
Badawczego
2A Czy
uzasadniono
potrzebę
realizacji
wnioskowanego
TAK/NIE
Przedsięwzięcia
Badawczego? Czy realizacja wnioskowanego
Przedsięwzięcia Badawczego jest związana z kodem PKD 2007 tego
Przedsięwzięcia Badawczego? Czy opisano i wskazano mierzalne
efekty realizacji Przedsięwzięcia Badawczego? Czy zakres
planowanego Przedsięwzięcia Badawczego wpływa na osiągnięcie
poszczególnych celów wyznaczonych we wniosku?
3. Zakres i Wykonawca usługi badawczo-rozwojowej
3A Wykonawca spełnia warunki określone w §6 Regulaminu oraz
TAK/NIE
posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność
Przedsięwzięcia Badawczego: Czy Wykonawca spełnia warunki
określone w §6 Regulaminu? Czy Wykonawca posiada kadrę i
zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność Przedsięwzięcia
Badawczego? Czy przedmiot zakupu przedstawiony w zapytaniach
ofertowych jest tożsamy z zakresem Przedsięwzięcia Badawczego
wskazanym we Wniosku o udzielenie wsparcia? Czy proces wyboru
Wykonawcy jest zgodny z §6 Regulaminu?
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Usługa spełnia warunki określone w §7 Regulaminu
TAK/NIE
Prawo do dysponowania rezultatami Usługi: Czy opisano kto i w
TAK/NIE
jakim zakresie będzie posiadał prawo dysponowania rezultatami
Usługi/Usług
po
zakończeniu
realizacji
Przedsięwzięcia
Badawczego? Czy opisane zasady dysponowania rezultatami Usługi
zapewniają zachowanie trwałości Przedsięwzięcia Badawczego
zgodnie z §1 Regulaminu
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
3B
3C

5. Efekt usługi badawczo-rozwojowej obejmuje co najmniej jeden z następujących
czynników
Opracowanie nowego produktu (wyrobu lub usługi)
Punktacja:
0 pkt - brak
1pkt - 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
1pkt-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
2. Realizacja współpracy z jednostką naukową posiadającą siedzibę
0 pkt – nie
lub oddział i prowadzącą działalność na terenie województwa
2 pkt – tak
kujawsko – pomorskiego
3. Realizacja przedsięwzięć badawczych dotyczących opracowania
0 pkt - nie
nowych produktów/produktu lub/i procesów/procesu będących
2 pkt 3

efektem trwałej współpracy z jednostką naukową

4. Realizowane Przedsięwzięcie Badawcze pozwala opracować
innowację produktową i/lub procesową na skalę krajową lub
światową

opracowanie
nowych
produktów/
produktu
będących
efektem trwałej
współpracy
2 pkt opracowanie
nowych
procesów/
procesu
będących
efektem trwałej
współpracy
4pkt opracowania
nowych
produktów/prod
uktu i
procesów/proce
su będących
efektem trwałej
współpracy
0 pkt PrzedsiębiorcyWnioskodawcy
3 pkt - Krajowa
5 pkt Światowa
0 pkt – nie
2 pkt – tak

5. Realizacja przedsięwzięć badawczych wynikających z planu
działania
już
funkcjonującego
klastra
lub
powiązania
kooperacyjnego
Część B - Ocena merytoryczna fakultatywna (voucher kooperacyjny)
1. Planowana w ramach wniosku realizacja prac badawczo0 pkt – nie
rozwojowych ma pozytywny wpływ na rozwój branż kluczowych dla
2 pkt – tak
gospodarki regionalnej zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku
2. Realizacja współpracy z jednostką naukową posiadającą siedzibę
0 pkt – nie
lub oddział i prowadzącą działalność na terenie województwa
2 pkt – tak
kujawsko – pomorskiego
0 pkt – nie
2 pkt –
opracowanie
nowych
produktów/
produktu
3. Realizacja przedsięwzięć badawczych dotyczących opracowania
będących
nowych produktów/produktu lub/i procesów/procesu będących
efektem trwałej
efektem trwałej współpracy z jednostką naukową (współpraca
współpracy
nastąpiła u minimum jednego partnera przedsięwzięcia)
2 pktopracowanie
nowych
procesów/
procesu
będących
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4. Realizowane Przedsięwzięcie Badawcze pozwala opracować
innowację produktową i/lub procesową na skalę krajową lub
światową

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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