
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  załącznik do Uchwały nr 44/XIII/2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

                                                                                                                                                                                                                                                                     Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

                                                                                                                                                                                                                                  z dnia 20 maja 2016 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kryteria dostępu  

 

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych  

(konkurs nieprofilowany)”. 

Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. Potencjał Wnioskodawcy 

Wnioskodawca w ramach ocenianego kryterium wykazuje potencjał do prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych przewidzianych w projekcie. W szczególności ocenie będzie 
poddane czy: 
 dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy lub Partnera w prowadzeniu prac 

badawczo-rozwojowych  (samodzielnie lub na zlecenie) pozwolą na merytoryczną i 
terminową realizację projektu; 

 Wnioskodawca lub Partner zapewniają zasoby kadrowe, w tym kluczowy personel 
zaangażowany w realizację projektu oraz zasoby rzeczowe, w tym infrastrukturę naukowo 
– badawczą (pomieszczenia, aparatura naukowo – badawcza oraz inne wyposażenie 
niezbędne do realizacji prac w projekcie), które pozwolą na merytoryczną i terminową 
realizację projektu.  

 
Wnioskodawca musi opisać zasoby, które jego zdaniem są niezbędne dla realizacji projektu 
oraz podać uzasadnienie. Jeżeli wnioskodawca w momencie składania wniosku nie posiada 
pełnych zasobów, możliwe jest pozyskanie ich w ramach projektu, wówczas przedstawia on 
wiarygodne analizy potwierdzające potencjał umożliwiający pozyskanie właściwych 
zasobów.  
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2. Efekty dyfuzji działalności B+R1  

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020 (RPO WM 2014 – 2020), warunkiem otrzymania przez duże przedsiębiorstwo 
wsparcia w konkursie jest wykazanie efektu dyfuzji między innymi poprzez opis planowanej 
współpracy z MŚP lub organizacjami badawczymi w trakcie realizacji projektu lub w terminie 
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1Dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw w rozumieniu artykułu 2 punktu 24 rozporządzenia numer 651/2014. 
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do 3 lat od rzeczowego zakończenia projektu. W przypadku MŚP kryterium uznaje się  
za spełnione.  

 

3. Prace B+R  

Prace B+R ujęte w projekcie obejmują jedynie badania przemysłowe2 i/lub prace 
rozwojowe3. 

Prace B+R zostały prawidłowo przyporządkowane do badań przemysłowych i/lub prac 
rozwojowych. 

0/1 

4. 

 
 
 
 
 
Wykonalność finansowa 
 

Wnioskodawca przedstawił wiarygodne analizy wskazujące, że: 
 koszty są kwalifikowalne w ramach działania oraz niezbędne do realizacji projektu 

 i osiągnięcia jego celów; 
 analiza finansowa i ekonomiczna jest poprawna, założenia do analizy,  

w szczególności – analizy przychodów, są uzasadnione i rzetelne (ocena uwzględnia 
sytuację finansową Wnioskodawcy); 

 sytuacja finansowa Wnioskodawcy gwarantuje zdolność do realizacji projektu; 
 harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest czytelny i realny do przeprowadzenia, 

umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia. 

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie wyżej 
wymienione warunki. 

0/1 

 
5. 

 
 
 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca zapewnił, że prawa własności 
intelektualnej nie stanowią bariery do realizacji projektu i zakładanego wdrożenia projektu: 

0/1 

                                                           

2 Badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te 

uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, 

a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. 

3 Nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i 
projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących 
usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony, 
b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego 
produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. 
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Własność intelektualna 

 Wnioskodawca dysponuje lub pozyska prawa własności intelektualnej, które są 
niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie;  

 Wnioskodawca uzasadnił, że zaplanowane wdrożenie rezultatów projektu nie 
narusza praw własności intelektualnej. 

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie wyżej 
wymienione warunki. 

6. 

Zasada zrównoważonego 
rozwoju4 

Wnioskodawca będący dużym przedsiębiorstwem zapewnia, że wkład finansowy z funduszy 
nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego 
Wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej w związku z realizacją dofinansowywanego 
projektu. W przypadku MŚP kryterium uznaje się za spełnione. 

0/1 

7. 
Eksperymentalny charakter 
projektu 

Zgodnie z RPO WM 2014 - 2020, projekt wykracza poza priorytetowe kierunki badań 
określone dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, wskazane  
w Regulaminie Konkursu. 

0/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4Dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw w rozumieniu artykułu 2 punktu 24 rozporządzenia numer 651/2014. 
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Kryteria szczegółowe 

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych  

(konkurs nieprofilowany)”. 

Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba 
punktów 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Współpraca ze sferą B+R  

Zgodnie z RPO WM 2014 – 2020, kryterium 
promuje współpracę Wnioskodawcy z jednostkami 
naukowymi5. 
 
Współpraca zostanie określona wskaźnikiem: 
 „Liczba przedsiębiorstw współpracujących  

z ośrodkami badawczymi (CI 26) [szt.]” 
 
Jako ośrodki badawcze należy wykazywać 
jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o 
zasadach finansowania nauki. 
 

Projekt będzie realizowany w formie: 
 Współpracy Wnioskodawcy w formie konsorcjum 

(funkcjonującego na podstawie umowy lub 
porozumienia), w skład którego wchodzi więcej niż 
jedna jednostka naukowa – 4 pkt; 

 Współpracy Wnioskodawcy z jednostką naukową 
(na podstawie umowy lub porozumienia) – 2 pkt. 

 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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2. Udział Wnioskodawcy  

w regionalnym klastrze 
kluczowym6 

Projekt jest realizowany przez przedsiębiorstwo 
lub konsorcjum firm/powiązanie kooperacyjne 
będące członkiem klastra posiadającego aktualny 
status mazowieckiego klastra kluczowego. 

Wnioskodawca należy do regionalnego klastra 
kluczowego – 3 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

3 

 
 
 
3. 

Udział środków własnych  Kryterium promuje projekty, w których 
pomniejszono dofinansowanie poprzez 
zaangażowanie wkładu własnego Wnioskodawcy. 

Wkład własny Wnioskodawcy przekracza wymagany 
minimalny wkład własny: 

 powyżej 24 % - 10 pkt; 
 powyżej 20 % do 24 % włącznie - 8 pkt; 

10 

                                                           

5 W rozumieniu artykułu 2 punktu 9 litera a, b, c i f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dziennik Ustaw Numer 96, pozycja 615, z późniejszymi zmianami). 

6 Kryterium ma zastosowanie, o ile proces wyboru mazowieckich klastrów kluczowych został ukończony. 
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 powyżej 15 % do 20 % włącznie -  6 pkt; 
 powyżej 12 % do 15 % włącznie - 5pkt; 
 powyżej 8 % do 12 % włącznie - 4 pkt; 
 powyżej 5 % do 8 % włącznie - 2 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 
4. Przewidywane ryzyka Wnioskodawca zidentyfikował ryzyka  na etapie: 

 przeprowadzenia badań; 

 wprowadzenia na rynek nowych lub 
znacząco ulepszonych produktów 
(wyrobów, usług) lub technologii 
produkcji, powstałych w wyniku 
zakładanego wdrożenia prac B+R. 

Przedstawiono adekwatny sposób ich 
minimalizacji.  

Spełnienie każdego z warunków –  2 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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5. 

Metody projektowania 
zorientowanego  
na użytkownika 

 

Kryterium promuje projekty obejmujące włączenie 
końcowych użytkowników (w rozumieniu 
ostatecznych odbiorców produktów) w proces 
tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego 
produktu (wyrobu, usługi) lub technologii 
produkcji poprzez ich udział w testowaniu, 
recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb 
w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu 
wyrobu. 

Projekt zakłada włączenie końcowych użytkowników 
w proces tworzenia nowego lub znacząco 
ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub 
technologii produkcji – 5 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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Staże lub praktyki 
absolwenckie 

 

Kryterium promuje projekty, w których utworzone 
zostaną na etapie badań lub wdrożeń:  

Wnioskodawca przewidział utworzenie stażu  
lub praktyki dla co najmniej:  

 w przypadku mikroprzedsiębiorstwa – 1 osoba - 3 
pkt;  

3 
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6. 

- praktyki absolwenckie (w rozumieniu ustawy  
z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach 
absolwenckich) lub  
- staże (w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy) dla bezrobotnych do 25 roku życia 
lub bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od dnia 
określonego w dyplomie, świadectwie lub innym 
dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły 
wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia.  
Powyższe praktyki absolwenckie i staże muszą 
zostać utworzone maksymalnie do roku  
po rzeczowym zakończeniu projektu.  

 w przypadku małego przedsiębiorstwa - 2 osoby – 
3 pkt;  

 w przypadku średniego przedsiębiorstwa - 3 osoby 
– 3 pkt; 

 w przypadku dużego przedsiębiorstwa - 4 osoby – 3 
pkt. 
 

W przypadku partnerstwa punkty nie sumują się,  
co oznacza maksymalna liczbę punktów – 3 pkt. 

 
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 
 
 
 
 
 
 
7. 

Niskoemisyjność, 
oszczędność energii  
i efektywne wykorzystanie 
zasobów naturalnych 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, promowane są 
projekty, w których Wnioskodawca udowodni, że: 

 sposób realizacji projektu zapewnia 
wybór rozwiązań/metod eksploatacji 
urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, 
mających pozytywny wpływ na ochronę 
środowiska, w szczególności poprzez 
dokonywanie zakupów dostaw i usług 
niezbędnych do realizacji projektu,  
w oparciu o wybór ofert (dostaw  
i usług) najbardziej korzystnych pod 
względem gospodarczym i zarazem 
najbardziej korzystnych gdy chodzi  
o oddziaływanie na środowisko  
(na przykład mniejsza energochłonność, 
zużycie wody, wykorzystanie 
materiałów pochodzących z recyclingu 
et cetera), 
 

 przewidywanym rezultatem projektu 
jest powstanie rozwiązania 
(produktu/technologii/usługi) 

Spełnienie każdego z warunków – 1 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 
 

2 



7 

 

pozytywnie oddziałującego na ochronę 
środowiska; dotyczy to w szczególności 
projektów dotyczących następujących 
obszarów: czyste procesy, materiały  
i produkty, produkcja czystej energii, 
wykorzystanie odpadów w procesie 
produkcyjnym, zamknięcie obiegu 
wodnego i ściekowego w ramach 
projektu et cetera. 

 
 
 
8. 

Samodzielność  
w realizacji projektu 

Kryterium promuje samodzielność Wnioskodawcy 
i Partnerów w realizacji projektu. 

 
 

Udział wartości zleconych badań podwykonawcom 
w kosztach kwalifikowalnych:  

 0% -  6 pkt; 
 powyżej 0% - do 15% - 4 pkt;  
 powyżej 15% - do 35% - 2 pkt; 
 powyżej 35% - do 50% - 1 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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9. 

Zdolność do wdrożenia 
wyników projektu  
do własnej działalności 
gospodarczej 
 

Kryterium promuje przedsiębiorców, którzy  
wdrożą pozytywne wyniki badań przemysłowych 
lub prac rozwojowych realizowanych w ramach 
projektu. Wdrożenie powinno nastąpić w terminie 
do 1 roku od rzeczowego zakończenia projektu.  

 
W odniesieniu do projektów partnerskich 
wdrożenie może nastąpić u Wnioskodawcy lub 
Partnera nie będącego organizacją badawczą lub u 
obu naraz – przedsiębiorcy ustalają przekazywanie 
praw do wyników badań lub prac w porozumieniu 
lub umowie partnerskiej (obowiązkowo na 
zasadach rynkowych).  

Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac 
rozwojowych rozumiane jest jako: 

 wprowadzenie wyników badań lub prac do 
własnej działalności gospodarczej 
Wnioskodawcy lub Partnera poprzez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług 
na bazie uzyskanych wyników projektu – 4 
pkt; 

 udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) 
na korzystanie z przysługujących 
Wnioskodawcy lub Partnerowi praw  
 
własności intelektualnej w działalności 
gospodarczej prowadzonej przez innego 
przedsiębiorcę – 2 pkt; 

6 
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 sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw  
do wyników badań lub prac rozwojowych w 
celu wprowadzenia ich do działalności 
gospodarczej innego przedsiębiorcy (z 
zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników 
badań lub prac rozwojowych nie uznaje się 
zbycia wyników  badań lub prac w celu ich 
dalszej odsprzedaży) – 2 pkt. 

 
Punkty w ramach kryterium  sumują się, jednak ich 
suma nie może przekroczyć 6 pkt. 
 
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

10. Nowe nisze rynkowe 

Zgodnie z RPO WM 2014 – 2020, projekt może 
przyczyniać się do powstania niszy rynkowej. 

Projekt może przyczyniać się do powstania niszy 
rynkowej- 10 pkt.  
 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

10 

11. 
Zapotrzebowanie rynkowe  
na rezultaty projektu 
 

Zgodnie z RPO WM 2014 – 2020, wykorzystanie  
w sferze gospodarczej wyników projektów 
badawczo-rozwojowych jest możliwe i zasadne 
z punktu widzenia potrzeb rynkowych. 

Wnioskodawca wykaże, że istnieje 
zapotrzebowanie rynkowe na wyniki badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych. 
W przypadku badań i rozwoju ocenie będzie 
podlegała praktyczna przydatność użytkowa 
produktu oraz czy produkt posiada dodatkową 
funkcjonalność, czy zaspokaja inne potrzeby, czy 
wprowadza nowe unikalne korzyści dla odbiorcy. 
Ocena następuje na podstawie analizy danych 

Liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt 
spełnia dane kryterium w stopniu:  

 bardzo dobrym - 10 pkt; 

 dobrym – 5 pkt; 

 niskim lub brak informacji w tym zakresie  
- 0 pkt.  

10 
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dotyczących cech rynku docelowego oraz 
użytkowych i funkcjonalnych cech produktów 
spełniających podobną funkcję podstawową 
istniejących na rynku docelowym.  

12. 
Nowość rezultatów prac 
B+R 
 

Wnioskodawca przedstawił wiarygodne analizy, 
wskazujące, że zakładane nowe lub znacząco 
ulepszone produkty (wyroby, usługi) lub 
technologie produkcji, powstałe w wyniku 
zakładanego wdrożenia prac B+R, nie są jeszcze 
dostępne lub też są dostępne, ale oferują one 
nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej  
w skali rynku, na którym konkuruje 
przedsiębiorstwo z wyłączeniem rynku lokalnego. 

Liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt 
spełnia dane kryterium w stopniu: 

 bardzo dobrym – 12 pkt; 

 dobrym -  7 pkt; 

 niskim lub brak informacji w tym zakresie 
 - 0 pkt.  
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13. Siedziba Wnioskodawcy 

Kryterium promuje Wnioskodawców  
posiadających siedzibę na terenie województwa 
mazowieckiego, co zwiększy prawdopodobieństwo 
pozytywnego wpływu na rozwój infrastruktury B+R 
przyczyniając się do rozwoju ekonomicznego 
regionu.  

Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie 

województwa mazowieckiego – 10 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 

brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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14. 
Jednostki naukowe z 
województwa 
mazowieckiego 

Kryterium promuje Wnioskodawców 
współpracujących w formie partnerstwa przy 
realizacji projektu z przynajmniej jedną jednostką 
naukową mającą siedzibę na terenie województwa 
mazowieckiego. 

 

Wnioskodawca w formie partnerstwa współpracuje 

przy realizacji projektu z przynajmniej jedną jednostką 

naukową mającą siedzibę na terenie województwa 

mazowieckiego – 5 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 

brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

5 
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15. 
Wielkość 
przedsiębiorstwa 

Kryterium promuje projekty realizowane przez 
mikro i małe przedsiębiorstwa, a następnie przez 
średnie przedsiębiorstwa. 

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo  
w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (UE) Numer 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
artykułu 107 i 108 Traktatu. 

Projekty realizowane są przez: 

 mikro i małe przedsiębiorstwa – 2 pkt; 

 średnie przedsiębiorstwo – 1 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

2 

16. 

Wzrost zatrudnienia 
pracowników zajmujących 
się B+R w 
przedsiębiorstwie 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje 
projekty przyczyniające się do powstawania 

nowych etatów dla pracowników zajmujących się 
B+R. 

Kryterium powiązane jest ze wskaźnikiem 
rezultatu: 
„Liczba nowych naukowców we wspieranych 
jednostkach, [EPC]” 

Wnioskodawca zakłada powstawanie nowych etatów 
dla pracowników zajmujących się B+R. (minimum 1 
EPC) – 1 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

1 

17. 
Termin zakończenia 
realizacji projektu 

Kryterium promuje projekty, których 
przewidywane rzeczowe zakończenie realizacji 
planowane jest przed dniem 30 września 2018 r. 

Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane 
jest przed dniem 30 września 2018 r. –  
5 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

5 

 


