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KRYTERIA DOSTĘPU 

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: „Bon na innowacje”. 

Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. 

Zgodność z inteligentną 

specjalizacją województwa 

mazowieckiego 

Zgodnie z RPO WM 2014 – 2020, w ramach kryterium oceniana będzie zgodność projektu z 

kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckiem wskazanymi poprzez 

obszary inteligentnej specjalizacji (załącznik nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Mazowsza do 2020 roku). 

0/1 

2. 
Zakres projektu W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt obejmuje usługi w zakresie innowacji 

produktowej lub procesowej1.   
0/1 

3. 
Uzasadnienie wsparcia 

środkami publicznymi 

Zgodnie z RPO WM 2014 – 2020, zakres prac B+R objętych wnioskiem o dofinansowanie nie 

został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 
0/1 

4. 

Potencjał nowej wiedzy 

oraz rozwój 

przedsiębiorstwa 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt przewiduje nowatorskie rozwiązania oraz czy 

wnioskodawca wykazał ich wpływ na stworzenie przewagi konkurencyjnej i/lub rozwój firmy. 

 

0/1 

5. Zakres badań Projekt obejmuje badania przemysłowe2 lub prace rozwojowe3. 0/1 

                                                           
1 Innowacja produktowa i procesowa sprawdzana jest według OSLO Manual. 
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. 



2 

 

6. 

Wykonawca usługi Wykonawcą usług będącej przedmiotem dofinansowania są jednostki naukowe w rozumieniu 

art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach 

finansowania nauki. 

0/1 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE - SZCZEGÓŁOWE 

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: „Bon na innowacje”. 

Kryteria będą stosowane w sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów. 

Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna liczba 

punktów 

1. 

Miejsce wdrożenia 

projektu 

W ramach kryterium oceniane będzie przewidywane 

miejsce wdrożenia wyników badań przemysłowych lub 

prac rozwojowych. 

Wdrożenie nastąpi u: 

 Wnioskodawcy – 10 pkt, 

 Partnera – 6 pkt. 

 

Brak spełnienia wyżej 

wymienionych warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

10 

2. 

Rodzaj badań W ramach kryterium oceniany będzie zakres 

realizowanego projektu. 

 

 

W ramach projektu 

przeprowadzone zostaną: 

 Prace rozwojowe4 - 6 pkt, 

 Badania przemysłowe5 - 3 
pkt. 

 
Brak spełnienia wyżej 

wymienionych warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

6 

3. 

Udział środków własnych 
Kryterium promuje projekty, w których pomniejszono 
dofinansowanie poprzez zaangażowanie wkładu 
własnego Wnioskodawcy. 
Wkład własny wnioskodawcy powinien być określony 
wskaźnikiem: 
„Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw (dotacje) (Cl 6) [zł]” 

Wkład własny Wnioskodawcy 
przekracza wymagany minimalny 
wkład własny:  

 powyżej 15 % - 6 pkt; 

 powyżej 12 % do 15 % 
włącznie - 5 pkt; 

 powyżej 8 %  do 12 %  
włącznie - 4 pkt; 
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4 jw. 

 
5 Jw. 
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 od 3 % do 8 % włącznie - 2 
pkt. 

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

 


