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KRYTERIA DOSTĘPU 

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych” 

Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1.  

Projekt ujęty w Kontrakcie 
Terytorialnym dla 
Województwa 
Mazowieckiego 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, w ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt 
znajduje się w załączniku 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. 

0/1 

2.  
Realizacja agendy 
badawczej 
 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, w ramach kryterium weryfikowane będzie, czy 
Wnioskodawca przedstawił wiarygodny i realny opis prac B+R rozumianych, jako badania 
przemysłowe czy też prace rozwojowe, których realizacji będzie służyła dofinansowana 
infrastruktura, tzw. agendę badawczą.  
Ocenie podlegać będzie także, czy zakupywana lub wytwarzana infrastruktura jak i planowane 
prace B+R są adekwatne do wskazanego celu projektu i potrzeb wynikających z agendy 
badawczej.  
Ponadto agenda badawcza w sposób wiarygodny wskazuje zastosowanie wyników prac B+R w 
gospodarce.  
W ramach kryterium oceniane będzie, czy Wnioskodawca:  

 dysponuje zespołem posiadającym niezbędne doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające 
prawidłową realizację agendy badawczej; 

 posiada zdolność instytucjonalną i techniczną adekwatną do realizacji agendy badawczej. 

0/1 

3.  
Zgodność projektu z 
regionalną inteligentną 
specjalizacją 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, w ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt jest 
zgodny z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckim wskazanymi poprzez 
obszary inteligentnej specjalizacji (załącznik nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 
do 2020 roku). 
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca w agendzie badawczej przedstawił 
wiarygodny i realny opis potwierdzający zgodność projektu z kierunkami rozwoju innowacyjności w 
województwie mazowieckim wskazanymi poprzez obszary inteligentnej specjalizacji. 

0/1 

4.  
Plan wykorzystania 
infrastruktury badawczej 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, w ramach kryterium weryfikowane będzie, czy 
Wnioskodawca w ramach studium wykonalności przedstawił realny plan dotyczący wykorzystania 

0/1 
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infrastruktury B+R w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu projektu, ocenie będzie podlegać 
realność planu, jak i samych założeń przyjętych do jego skonstruowania.  
Plan musi zawierać min.  

 zakres i sposób udostępniania infrastruktury B+R dla podmiotów/osób spoza jednostki 
otrzymującej wsparcie; 

 zakres i sposób zaangażowania sektora przedsiębiorstw w obszarze wykorzystania 
infrastruktury i wyników prac B+R na niej prowadzonych; 

 analizę potwierdzającą, że  projektowana infrastruktura nie powiela istniejącej infrastruktury 
i w jaki sposób dopełnia istniejące zasoby, w tym powstałe w ramach wsparcia udzielonego 
w ramach perspektywy 2007-2013. Ww. analiza powinna odnosić się co najmniej do 
obszaru województwa mazowieckiego; 

 źródła finansowania utrzymania infrastruktury (m. in na podstawie danych historycznych i 
prognozowanych potwierdzających zdolność do utrzymania projektu w fazie eksploatacji); 

 opis planowanej komercjalizacji badań realizowanych przy wykorzystaniu wspartej 
infrastruktury; 

 sposób szacowania przychodów z sektora przedsiębiorstw. 

5.  Wykorzystanie gospodarcze 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy część projektu przeznaczona do wykorzystania 

gospodarczego i tym samym objęta pomocą publiczną stanowi powyżej 20% wartości kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

0/1 

6.  
Wkład pochodzący od 
przedsiębiorstw lub 
jednostek naukowych 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy budżet projektu przewiduje, że: 

 Schemat A: minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu będzie 
sfinansowane ze środków jednostek naukowych i ponoszone w formie wkładu 
finansowego; 
lub 

 Schemat B: minimum 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu będzie 
sfinansowane ze środków pochodzących od przedsiębiorców. 

0/1 

7.  Udostępnienie infrastruktury  

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, w ramach kryterium weryfikowane będzie, czy opis zasad 
dostępu do infrastruktury w dokumentacji aplikacyjnej umożliwia korzystanie z infrastruktury 
użytkownikom spoza jednostki otrzymującej wsparcie, na przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
zasadach.  

0/1 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych” 

Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1.  

Priorytetowe kierunki badań 
w ramach inteligentnej 
specjalizacji 
 

W ramach kryterium promowane będą projekty, które przewidują 
wykorzystanie planowanej do wsparcia infrastruktury B+R dla 
bezpośredniej realizacji co najmniej jednego z celów 
badawczych określonych dla priorytetowych kierunków badań w 
ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. 
 

Agenda badawcza dla infrastruktury 
B+R przewiduje realizację: 
 

 minimum dwóch celów 
badawczych w ramach 
minimum dwóch 
priorytetowych kierunków 
badań – 6 pkt. 

 minimum dwóch celów 
badawczych w ramach 
jednego priorytetowego 
kierunku badań – 3 pkt; 

 jednego celu badawczego w 
ramach jednego 
priorytetowego kierunku 
badań –  1 pkt; 
 

Brak spełnienia kryterium lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
 
Punkty nie sumują się. 

6 

2.  

Realizacja projektu w 
ramach konsorcjum 
naukowego 
 

W ramach kryterium promowane będą projekty realizowane w 

formule konsorcjum naukowego zgodnie  z art. 2 pkt 12 ustawy o 

finansowaniu nauki (Dz. U. z 2010 r, Nr 96 poz. 615). 

 

Punkty przyznawane są w 
następujący sposób: 
  

 projekt realizowany z 
przynajmniej trzema  
konsorcjantami - 4 pkt; 

4 
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Projekty realizowane w formule konsorcjum naukowego 

zapewnią większą skalę i siłę oddziaływania oraz w większym 

stopniu przyczynią się do osiągnięcia rezultatów projektu. 

 projekt realizowany z 

dwoma konsorcjantami – 3 

pkt; 

 projekt realizowany z jednym 
konsorcjantem – 2 pkt. 
 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków– 0 pkt 

3.  
Udział części gospodarczej 
w całkowitych wydatkach 
kwalifikowalnych projektu 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, w  ramach kryterium 
premiowane będą projekty, w których udział części gospodarczej 
projektu w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu 
przekracza poziom 20%.  
 

Udział wydatków dotyczących części 
gospodarczej w wydatkach 
kwalifikowanych projektu zawiera się 
w przedziale: 
 

 powyżej 60% – 18 pkt; 

 powyżej 50% do 60% – 15 
pkt; 

 powyżej 40% do 50% – 12 
pkt; 

 powyżej 30% do 40% – 9 
pkt; 

 powyżej 20% do 30% – 6 
pkt. 
 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków– 0 pkt. 

18 

4.  

Wkład pochodzący od 
przedsiębiorcy/ 
przedsiębiorców w 
wydatkach kwalifikowalnych 
projektu 
 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, w  ramach kryterium 
premiowane będą projekty, w których przewiduje się 
zaangażowanie wkładu pochodzącego od 
przedsiębiorcy/przedsiębiorców w finansowaniu wydatków 
kwalifikowanych projektu, Kryterium służy preferowaniu 
projektów przewidujących zwiększone zaangażowanie 
przedsiębiorstw nie będących wnioskodawcą wskazanym w KT. 
 

Wkład pochodzący od 
przedsiębiorcy/przedsiębiorców w 
wydatkach kwalifikowanych projektu 
zawiera się w przedziale: 
 
Schemat A: 

 powyżej 17% – 16 pkt; 

 powyżej 13% do 17 % – 12 
pkt; 

 powyżej 9% do 13% – 8 pkt; 

16 
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 powyżej 5% do 9% – 4 pkt. 
 
Schemat B: 

 powyżej 19% – 16 pkt; 

 powyżej 17% do 19 % – 12 
pkt; 

 powyżej 15% do 17% – 8 
pkt; 

 powyżej 13% do 15% – 4 
pkt. 
 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków – 0 pkt. 

5.  
Wkład własny w formie 
finansowej 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, w  ramach kryterium 
premiowane będą projekty, w których przewiduje się 
zaangażowanie wkładu finansowego, z  pominięciem  środków z 
Budżetu Państwa, w kosztach kwalifikowalnych projektu.  
 

Wkład w formie finansowej stanowi: 
 
Schemat A: 

 powyżej 18% – 16 pkt; 

 powyżej 13% – 12 pkt; 

 powyżej 8% – 8 pkt; 

 powyżej 3% – 4 pkt. 
 
Schemat B: 

 powyżej 18 % – 16 pkt; 

 powyżej 12% – 12 pkt; 

 powyżej 6% – 8 pkt; 

 powyżej 1% – 4 pkt. 
 
Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

16 

6.  
Efektywność kosztowa 
 

Zgodnie z RPO WM 14-20, wskaźnik: „Liczba naukowców 
pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 
[szt.]” będzie służył KE do oceny realizacji celów RPO WM. 
 
 Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym wzorem: 

Średnia wartość dofinansowania UE 
w projekcie: 
 

 poniżej lub równe 638 498 
euro – 5 pkt. 

5 
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Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 
                                                                                                <= 638 498 euro 
Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu: 
„Liczba naukowców pracujących w ulepszonych  
obiektach infrastruktury badawczej [szt.]” 
 

5. Wartość dofinansowania UE w przeliczeniu na jedno stanowisko 
pracy w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej nie 
może przekroczyć kwoty 638 498 euro. Koszt należy przeliczyć 
kursem euro podanym w regulaminie konkursu. 

 
Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 
Koszt należy przeliczyć kursem euro 
podanym w regulaminie konkursu. 
 
 
 

7.  Struktura projektu 

Kryterium premiuje projekty, w których udział zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej w kosztach 
kwalifikowalnych jest wyższy niż minimalny, określony w 
Regulaminie konkursu. 

Udział zakupu aparatury naukowo-
badawczej w kosztach 
kwalifikowalnych stanowi: 
 

 powyżej 70% – 8 pkt; 

 powyżej 59% do 70 % – 5 
pkt; 

 powyżej 51% do 59% – 1 
pkt. 
 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków – 0 pkt. 

8 

8.  
Gotowość projektu do 
realizacji 

W ramach kryterium oceniany będzie stan przygotowania 
projektu do realizacji.  

W stosunku do projektu została 
wydana ostateczna decyzja o 
pozwolenie na budowę i na decyzję 
nie została wniesiona skarga do 
Sądu Administracyjnego albo 
dokonano zgłoszenia, od którego 
właściwy organ nie wniósł 
sprzeciwu, pozwalające na realizację 
całości inwestycji lub nie wymaga 
pozwolenia na budowę albo 
zgłoszenia – 8 pkt. 
 

8 
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Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków – 0 pkt. 

9.  
Wykorzystanie potencjału 
Warszawy przez obszary 
subregionalne 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, w  ramach kryterium 
weryfikowane będzie, czy projekt przewiduje na etapie realizacji 
projektu lub wykorzystania infrastruktury  rozwiązania 
pozwalające na wykorzystanie  potencjału Warszawy przez 
mazowieckie ośrodki subregionalne. 

Spełnienie kryterium – 3 pkt. 
 
Brak spełnienia kryterium lub brak 
informacji w tym zakresie - 0 pkt 

3 

10.  
Wpływ projektu na rozwój 
gospodarczo-społeczny 

Zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020, w  ramach kryterium 

oceniany będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój 

gospodarczy i społeczny regionu, przy uwzględnieniu 

zrównoważonego rozwoju w wymiarze regionalnym, w tym wpływ 

na tworzenie warunków dla innowacyjnego rozwoju 

gospodarczego regionu, współpraca z przedsiębiorstwami 

regionalnymi, uczelniami lokalnymi, organizacjami 

pozarządowymi. 

Spełnienie kryterium w stopniu: 
 

 Bardzo dobrym – 15 pkt; 

 Dobrym – 7 pkt; 
 

Brak spełnienia kryterium lub brak 
informacji w tym zakresie - 0 pkt 

15 


