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TORUŃ, 04.09.2017 r. 

Załącznik nr 2a do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

FBiW: moduł 1. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa 

METODOLOGIA 

Ocena formalna jest prowadzona w oparciu o złożoną dokumentację projektową pod kątem spełniania kryteriów formalnych (ocena formalna) – 
na zasadzie spełnia/nie spełnia, bez wartościowania (punktowania). Ocena prowadzona jest na podstawie odpowiedniego formularza wniosku o 
dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami przygotowanego dla przedsięwzięcia zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach FBiW. 

Ocena obejmuje sprawdzenie kryteriów formalnych dokumentacji aplikacyjnej. Ocena przedsięwzięcia dotyczy potwierdzenia zgodności złożonego 
wniosku o dofinansowanie i informacji w nim zawartych z Kryteriami Oceny Formalnej. 

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”. 

Wymagane uzyskanie wszystkich odpowiedzi „TAK”, umożliwiające pozytywną ocenę formalną. 

Na etapie oceny formalnej dopuszczalna jest jednokrotna poprawa wniosku/złożenie uzupełnień lub wyjaśnień wskazanych przez Komisję 
Konkursową FBiW, w terminie wyznaczonym przez KPAI. Złożenie wniosku poza terminem określonym w Regulaminie powoduje pozostawienie go 
bez rozpatrzenia. Uzyskana w następstwie ocena jest oceną ostateczną na etapie oceny formalnej. 

Przedsięwzięcia, które uzyskają co najmniej jedną odpowiedź „NIE” na etapie oceny formalnej podlegają odrzuceniu. Od wyników etapu oceny 
formalnej wniosku przysługuje odwołanie zgodnie z trybem określonym w Regulaminie. 

Określony na etapie oceny formalnej/merytorycznej zakres przedsięwzięcia nie może być w sposób znaczący zmodyfikowany w stosunku do założeń 
przyjętych na etapie preselekcji.  
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Lp. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM SPOSÓB OCENY 

1 Poprawność wniosku o dofinansowanie 

1.1 
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w ilości i 
formie (w tym na formularzu aktualnym na dzień składania wniosku) 
wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej. 

TAK/NIE 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 

1.2 
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został wypełniony 
zgodnie z instrukcją, zawiera poprawne i spójne informacje, dane i 
wyliczenia arytmetyczne, jest spójny z założeniami wskazanymi na 
etapie preselekcji. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej. 

TAK/NIE 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 

1.3 
Wniosek o dofinansowanie jest podpisany we wskazanym miejscu 
czytelnie (lub parafowany z imienną pieczątką) przez osobę 
upoważnioną/osoby upoważnione, a złożona dokumentacja 
konkursowa jest zgodna z wytycznymi i załącznikami wskazanymi w 
Regulaminie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej i publicznie dostępnej dokumentacji rejestrowej. 

TAK/NIE 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 

2 Formalna dopuszczalność Wnioskodawcy  
2.1 
Wnioskodawca spełnia kryteria podmiotowe, tj. jest 
przedsiębiorstwem1 i prowadzi działalność i ma siedzibę lub oddział na 

TAK/NIE 
 

                                                           
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 
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terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w przypadku 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – adres głównego miejsca 
prowadzenia działalności) oraz uzyska efekty przedsięwzięcia na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej i publicznie dostępnej dokumentacji rejestrowej. 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 

2.2 
Wnioskodawcy nie dotyczą wyłączenia podmiotowe, w tym wskazane w 
warunkach regulaminu oraz w przepisach unijnych i krajowych. 
Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu w 
związku z ubieganiem się o dofinansowanie, nie jest objęty zakazem 
dostępu do środków funduszy europejskich oraz nie znajduje się w 
trudnej sytuacji ekonomicznej2. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej. 

TAK/NIE 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 

3 Formalna dopuszczalność przedsięwzięcia 

3.1 
Przedsięwzięcie (pod względem przedmiotowym) dotyczy zakresu 
wsparcia w ramach FBiW: moduł 1. Prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych przez przedsiębiorstwa, tj. czy przedmiot przedsięwzięcia 

TAK/NIE 
 

                                                           
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. 
2 W szczególności w rozumieniu: 
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); 
b) 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1541 z późn. zm.); 
d) art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L 187 z 2014 r. str. 1); 
e) pkt 24 Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w 
trudnej sytuacji. 
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dotyczy prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwo. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej. 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 

3.2 
Okres realizacji przedsięwzięcia mieści się w okresie kwalifikowalności 
wydatków wskazanym w Regulaminie. Rozpoczęcie i zakończenie 
realizacji przedsięwzięcia są zgodne z warunkami wskazanymi w 
Regulaminie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej. 

TAK/NIE 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 

3.3 
Wnioskowana kwota wsparcia, wysokość wydatków kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem oraz wkład własny są zgodne z zasadami 
finansowania i przyjętymi limitami w ramach FBiW: moduł 1. 
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, tj. 
- minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem wynosi nie mniej niż 100.000,00 PLN 
- maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem wynosi nie więcej niż 3.750.000,00 PLN, 
- maksymalny poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 80% 
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, 
- minimalny wkład własny wynosi co najmniej 20% wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej.  

TAK/NIE 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 

3.4 

TAK/NIE 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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Przedsięwzięcie jest zgodne z przepisami krajowymi oraz unijnymi, w 
tym w zakresie OOŚ3 oraz z prawem pomocy publicznej4. 
Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności 
wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej5 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej. 

3.5 
Przedsięwzięcie jest zgodne z RPO WK-P, w tym w szczególności jego 
celami w zakresie Poddziałania 1.2.1, którym jest zwiększona aktywność 
badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej. 

TAK/NIE 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 

3.6 
Wnioskodawca oświadczył, że Przedsięwzięcie wpisuje się w 
inteligentne specjalizacje regionu (wnioskodawca dokonał 
odpowiedniego zaznaczenia). 
Weryfikacji podlega złożone przez Wnioskodawcę oświadczenie, że 
przedsięwzięcie wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 
projektowej. 

TAK/NIE 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
3  Przedsięwzięcie musi być w pełni zgodne z przepisami w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), w tym postanowieniami ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). 
4 W szczególności w rozumieniu: 
a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe,  badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). 
5 W szczególności w rozumieniu: 
a) art. 1 Rozporządzenia KE (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); 
b) art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006). 
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