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WYKAZ KRYTERIÓW
WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU
TOP100 INNOWATORZY GOSPODARKI

Lp.
1.

KRYTERIA FORMALNE
Nazwa
Opis Kryterium
Ocena
kryterium
TAK/NIE
Kwalifikowalność Wnioskodawca spełnia następujące warunki:
Wnioskodawcy
− jest podmiotem posiadającym osobowość
prawną i nie będącym jednostką naukową,
− jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z późn. zm.), w szczególności posiadającym
status centrum badawczo-rozwojowego;
− współpracuje na podstawie umowy albo listu
intencyjnego z jednostką naukową lub
zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym
doświadczenie w prowadzeniu działalności
badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej
wyników
W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą
przesłanki określone w:
− art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych;
− art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;
− art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary;
oraz
− Wnioskodawca oświadcza, że nie znajduje się
w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych
przepisów dotyczących pomocy państwa
(w szczególności Rozporządzenia Komisji
str. 1

[Wpisz tutaj]

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu);
− na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu
pomocy publicznej, wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc
za niezgodną z prawem oraz z rynkiem
wewnętrznym.
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:
− w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co
najmniej jednego oddziału znajduje się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.

3.

4.

Realizacja
Realizacja zadań w ramach Programu jest zgodna TAK/NIE
projektu mieści z długością wybranego stażu, tj.:
się w ramach − podstawowy do 2 miesięcy lub
czasowych
− zaawansowany od 2 do 6 miesięcy.
Programu
Realizacja zadań w ramach stażu nie może trwać
dłużej niż do 31 sierpnia 2021 r.
Wnioskowana
Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną TAK/NIE
kwota wsparcia kwotę wsparcia zgodnie z poniższym montażem
jest zgodna z finansowym.
zasadami
Wysokość dofinansowania wynosi:
finansowania
1) 50%
kosztów
kwalifikowanych
w
projektów
odniesieniu do stażu na poziomie
obowiązujących
podstawowym, jednakże nie więcej niż 120
dla Programu
tys. zł na stażystę;
2) 80%
kosztów
kwalifikowanych
w
odniesieniu do stażu na poziomie
zaawansowanym, jednakże nie więcej niż
350 tys. zł na stażystę.
Intensywność
udzielonego
wsparcia
ulega
zwiększeniu
o 20 punktów procentowych w przypadku mikroi małych przedsiębiorców w odniesieniu do stażu na
poziomie:
1) podstawowym nie więcej niż do kwoty 168
tys. zł na stażystę;
2) zaawansowanym nie więcej niż do kwoty
437,5 tys. zł na stażystę.
Kwalifikowalność Stażysta spełnia następujące warunki:
stażysty

TAK/NIE
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5.

6.

7.

− posiada stopień lub tytuł naukowy albo status
uczestnika studiów doktoranckich,
− jest zatrudniony u Wnioskodawcy na podstawie
stosunku pracy lub na podstawie umowy o
charakterze cywilnoprawnym, innej niż umowa
zlecenia lub umowa o dzieło, wskazującą na
trwałą współpracę stron;
− posiada znajomość języka angielskiego w mowie
i w piśmie co najmniej na poziomie biegłości
językowej C1.
Projekt wpisuje W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy TAK/NIE
się w Krajowe obszar stażu wpisuje się w dokument strategiczny
Inteligentne
pn.
„Krajowa
Inteligentna
Specjalizacja”,
Specjalizacje
stanowiący załącznik do Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w
dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie
zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień
składania wniosku.
KIS jest dokumentem otwartym, który podlega
ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system
monitorowania oraz zachodzące zmiany społecznogospodarcze.
Wskaźniki
Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są TAK/NIE
projektu są
wyrażone poprzez zadeklarowane wskaźniki
weryfikowalne,
produktu
i
rezultatu.
Wskaźniki
własne
odzwierciedlają
Wnioskodawcy muszą być tak skonstruowane, aby
założone cele
na podstawie danych można było obiektywnie
projektu,.
określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom
docelowy
TAK/NIE
1. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku
Do wniosku o
dofinansowanie
2. Formularz informacji przedstawionych przy
załączone zostały
ubieganiu się o pomoc de minimis
następujące
3. Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de
dokumenty:
minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wnioskodawcy
(wymagane
jedynie
w
przypadku, jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc
de minimis na te same koszty kwalifikujące się
do objęcia wsparciem, na pokrycie których
ubiega się o pomoc)
4. Dokumentację
potwierdzającą
spełnienie
wymagań w odniesieniu do stażysty:
− zaświadczenie lektora o poziomie
znajomości języka obcego lub certyfikat
potwierdzający znajomość języka obcego
na poziomie C1,
− zaświadczenie uczelni potwierdzające status
uczestnika studiów doktoranckich lub
dokument potwierdzający nadanie stopnia
naukowego,
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− zaświadczenie/umowa
o
podstawie
zatrudnienia u Wnioskodawcy.
5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
listu intencyjnego lub umowy o współpracy
Wnioskodawcy z jednostką przyjmującą.
6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany
w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku.
7. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
dokumentu określającego formę prawną
Wnioskodawcy, w szczególności kopię umowy
spółki lub innego przewidzianego przepisami
prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia,
działalności i organizacji Wnioskodawcy.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE
Lp.
1.

Nazwa kryterium

Opis Kryterium

Ocena

Wpływ stażu na rozwój Ocenie podlega:
0-2 pkt
Wnioskodawcy w zakresie 1. Adekwatność do zakresu i przedmiotu
prowadzenia
badań
planowanych w ramach stażu prac
naukowych
i
prac
B+R.
rozwojowych
lub 2. Właściwy
dobór
podmiotu
komercjalizacji
wyników
przyjmującego i jego oferty stażowej
prac B+R w odniesieniu do
i badawczej do planowanych prac
dotychczas
prowadzonej
B+R Wnioskodawcy.
działalności
Premiowane
formy
Wnioskodawcy
z
przyjmującym:

współpracy
podmiotem

Dodatkowo
do 4 pkt

− współpraca w ramach umowy
wieloletniej co najmniej 2 letniej,
− współpraca w określonym czasie na
potrzeby realizacji wspólnego
innego projektu,
− zakup usług B+R u podmiotu
przyjmującego,
− usługi realizowane przez podmiot
na
wykonanie
przyjmujący
określonego zadania prowadzącego
do praktycznych rezultatów, np.
stworzenie prototypu urządzenia,
dokonanie pomiarów testowych,
wykonanie
badań
potrzeb
dotyczących określonego produktu
lub usługi.
Premiowany zakres stażu:
−
−
2.

Dotychczasowy
udział
stażysty
w
pracach
badawczych
związanych
z opracowaniem
lub
wdrożeniem
na
rynek
nowego
produktu,

środowiskowy,
ekoinnowacyjny.

Dodatkowo
do 2 pkt

Ocenie
podlega
dotychczasowa 0-3 pkt
współpraca stażysty w przedsiębiorstwie
Wnioskodawcy w szczególności jego
udział w prowadzonych pracach
badawczych.
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technologii lub usługi przez
Wnioskodawcę
3.

Program stażu w kontekście Ocenie podlega adekwatność programu 0-3 pkt
rozwoju
kompetencji stażu do planowanych lub prowadzonych
stażysty
prac badawczych stażysty.

4.

Wykorzystanie
infrastruktury pomiarowej
lub informatycznej instytucji
przyjmującej na staż w celu
opracowania
nowego
produktu, technologii lub
usługi przez stażystę na
rzecz Wnioskodawcy

0-3 pkt
Ocenie
podlega
współpraca
i
zaangażowanie
w
staż
zespołu
badawczego podmiotu przyjmującego m.
in. poprzez udostępnienie infrastruktury
labolatoryjnej lub informatycznej.

5.

Wpływ stażu na zarządzanie Ocenie podlega analiza zakładanych 0-3 pkt
projektami
B+R
przez rezultatów stażu w kontekście rozwoju
Wnioskodawcę
Wnioskodawcy

6.

Długość zatrudnienia lub
innej
formy
trwałej
współpracy
stażysty
u
Wnioskodawcy po odbyciu
stażu

Ocenie podlega zapewnienie trwałości 0-2 pkt
współpracy stażysty z Wnioskodawcą po
zakończeniu realizacji stażu.
Dodatkowo
Premiowane
formy
współpracy
do 2 pkt
Wnioskodawcy ze stażystą:
−
−

7.

Zasadność
planowanych
kosztów stażu w stosunku do
zakresu
stażu
oraz
przyszłościowej współpracy
stażysty z Wnioskodawcą

współpraca w ramach stosunku
pracy na czas nieokreślony,
współpraca w ramach umowy
wieloletniej.

Wydatki planowane do poniesienia 0-3 pkt
w ramach projektu i przewidziane do
objęcia
wsparciem
muszą
być
uzasadnione i racjonalne w stosunku do
długości i zakresu stażu oraz
planowanych
działań
stażysty
w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy po
powrocie ze stażu
Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż
są potrzebne i bezpośrednio związane
z realizacją działań uznanych za
kwalifikowane
i
zaplanowanych
w projekcie.
Wnioskodawca
jest
zobowiązany wykazać w dokumentacji
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aplikacyjnej konieczność poniesienia
każdego wydatku i jego związek
z planowanym przedsięwzięciem.
Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż
ich wysokość musi być dostosowana do
zakresu zaplanowanych czynności. Nie
mogą być zawyżone ani zaniżone.
Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki
są właściwie przyporządkowane do
odpowiednich kategorii wydatków.
Premiowany zostanie wyższy poziom
udziału wkładu własnego Wnioskodawcy Dodatkowo
do wartości projektu niż w warunkach do 2 pkt
określonych w ogłoszeniu.
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