TORUŃ, 04.09.2017 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW

KRYTERIA OCENY NA ETAPIE PRESELEKCJI
FBiW: moduł 1. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa
METODOLOGIA
Ocena na etapie preselekcji jest prowadzona w oparciu o złożoną wstępną dokumentację projektową pod kątem spełniania kryteriów – na zasadzie
spełnia/nie spełnia, bez wartościowania (punktowania). Ocena prowadzona jest na podstawie odpowiedniego formularza (fiszki) wraz z
niezbędnymi załącznikami przygotowanego dla przedsięwzięcia zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach FBiW.
Ocena przedsięwzięcia dotyczy potwierdzenia zgodności złożonego formularza preselekcyjnego i informacji w nim zawartych z Kryteriami oceny na
etapie preselekcji.
Sposób oceny polega na uznaniu danego kryterium za spełnione poprzez zaznaczenie odpowiedzi ”TAK” lub uznaniu, że dane kryterium nie zostało
spełnione poprzez zaznaczenie odpowiedzi „NIE”. Złożenie formularza preselekcyjnego poza terminem określonym w Regulaminie powoduje
pozostawienie go bez rozpatrzenia.
Wymagane uzyskanie wszystkich odpowiedzi „TAK”, umożliwiające pozytywną ocenę na etapie preselekcji.
W uzasadnionych przypadkach, związanych z koniecznością rozstrzygnięcia i dokonania jednoznacznej oceny przedsięwzięcia (brak możliwości
jednoznacznego stwierdzenia TAK lub NIE), KPAI ma prawo jednokrotnie wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub
uzupełnień; wezwanie do uzupełnień nie jest obowiązkiem KPAI; Wezwania do uzupełnień będą dokonywane przez KPAI z zachowaniem zasad
równego traktowania Wnioskodawców. Uzyskana ocena jest oceną ostateczną na etapie oceny preselekcji.

---Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez zgody KPAI zabronione
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Przedsięwzięcia, które uzyskają co najmniej jedną odpowiedź „NIE” podlegają odrzuceniu. Od wyników oceny wniosku przysługuje odwołanie
zgodnie z trybem określonym w Regulaminie.
Określony na etapie preselekcji zakres przedsięwzięcia obowiązuje wnioskodawcę i nie może zostać w sposób znaczący zmodyfikowany do etapu
oceny formalnej i merytorycznej wniosku.
Jednocześnie etap preselekcji umożliwia dokonanie jedynie wstępnej oceny przedsięwzięć na podstawie ogólnych i generalnych informacji, a
uzyskana ocena pozytywna etapu preselekcji nie warunkuje uzyskania pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej przedsięwzięcia.
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NAZWA KRYTERIUM

Poprawność formularza preselekcyjnego

Formalna dopuszczalność Wnioskodawcy

DEFINICJA KRYTERIUM
Formularz preselekcyjny wraz z załącznikami został złożony w ilości i
formie (w tym na formularzu aktualnym na dzień składania formularza)
wskazanej w ogłoszeniu o konkursie.
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji
projektowej.
Wnioskodawca
spełnia
kryteria
podmiotowe,
tj.
jest
przedsiębiorstwem1 i prowadzi działalność i ma siedzibę lub oddział na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w przypadku
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – adres głównego miejsca
wykonywania działalności) oraz uzyska efekty przedsięwzięcia na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

SPOSÓB OCENY
TAK/NIE
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
formularza)
TAK/NIE
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
formularza)

1

W rozumieniu 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, prowadzącym działalność gospodarczą potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub
CEIDG). Wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych może uzyskać mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu 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. Duże przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie jedynie w przypadku spełnienia obu warunków łącznie, tj. zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych
prac B+R do gospodarki regionu oraz wyłącznie dla przedsięwzięć przewidujących współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.
---Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez zgody KPAI zabronione
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Formalna dopuszczalność przedsięwzięcia

Innowacyjny charakter przedsięwzięcia

Cele przedsięwzięcia

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji
projektowej i publicznie dostępnej dokumentacji rejestrowej.
Przedsięwzięcie (pod względem przedmiotowym) dotyczy zakresu
wsparcia w ramach FBiW: moduł 1. Prowadzenie prac badawczorozwojowych przez przedsiębiorstwa, tj. czy przedmiot przedsięwzięcia
dotyczy
prowadzenia
prac
badawczo-rozwojowych
przez
przedsiębiorstwo.
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji
projektowej.
Przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny, dotyczy prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych 2 , a efektem realizacji przedsięwzięcia będzie
innowacja procesowa lub innowacja produktowa według definicji
Regulaminu.
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji
projektowej.
Cele i efekty realizacji przedsięwzięcia są uzasadnione, odpowiadają
wskazanym potrzebom i problemom, są adekwatne dla rodzaju
przedsięwzięcia i realne do osiągniecia.
Kryterium weryfikowane
projektowej.

na

podstawie

złożonej

dokumentacji

TAK/NIE
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
formularza)

TAK/NIE
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
formularza)
TAK/NIE
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
formularza)
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Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 prace badawczo-rozwojowe to: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie. Należy pamiętać, że zgodnie z
pkt. 19 ppkt 9 opisu Poddziałania 1.2.1 warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R. Otrzymanie wsparcia na przeprowadzenie
badań podstawowych jest wykluczone w przedmiotowym konkursie.
---Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez zgody KPAI zabronione
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