dz.3.2.1 Badanie na rynek PO IR 2014-20
ogólny – III konkurs
MSP wg metodologii Zał.I do Rozp.KE nr 651/2014:

średnie miasta – IV konkurs
MSP wg metodologii Zał.I do Rozp.KE nr 651/2014:

 miał przychody ze sprzedaży w co najmniej jednym roku
obrotowym (12 m-cy) w okresie 3 lat przed złożeniem WoD
≥ 1 mln PLN – w przypadku ŚREDNICH przedsiębiorstw
≥ 600 tys. PLN– w przypadku MIKRO-/MAŁYCH (ZMIANA)

 miał przychody ze sprzedaży w co najmniej jednym roku
obrotowym (12 m-cy) w okresie 3 lat przed złożeniem WoD
≥ 1 mln PLN – w przypadku ŚREDNICH przedsiębiorstw
≥ 600 tys. PLN– w przypadku MIKRO-/MAŁYCH (ZMIANA)

 jeżeli adres lokalizacji projektu nie będzie znany na

 projekt będzie zlokalizowany terenie miast średnich
wykazanych w Zał.11 Regulaminu konkursu IV (NOWOŚĆ)

 prowadzi działalność na terenie RP

Beneficjent

etapie WoD – aplikowanie jedynie w ramach III konkursu

 prowadzi działalność na terenie RP

Wdrożenie innowacji produktowej opartej o wyniki prac B+R (własnych lub zleconych), umożliwiających
wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług)
Zakres wsparcia

Nowy produkt, jako wyniki prac B+R gotowy do wdrożenia musi mieć:
 ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub
 zgłoszenie do ochrony patentowej lub zgłoszenie do objęcia ochroną w postaci prawa ochronnego na wzór użytkowych
W przypadku zgłoszenie do ochrony, do WoD wymagane jest sprawozdanie o stanie techniki potwierdzające,. że we wszystkich
kategoriach uzyskano ocenę „A”.

 nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości,
z wył.lokali mieszkalnych [koszty nabycia / leasingu nieruchomości - max 10%kk; koszty nabycia / leasingu
nieruchomości i koszty robót i materiałów budowlanych- max 20% kk i ≤ 5 mln PLN]
 nabycia robót i materiałów budowlanych [koszty nabycia / leasingu nieruchomości i koszty robót
i materiałów budowlanych- max 20% kk i ≤ 5 mln PLN]
 nabycia albo wytworzenia środków trwałych
 nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw
własności intelektualnej, spełniających łącznie następujące warunki:

Kwalifikowane
koszty
inwestycyjne

pomoc regionalna (mpr)

Kwalifikowane
koszty usług
doradczych
pomoc horyzontalna
- max 50%

Kwalifikowane
koszty prac
rozwojowych
pomoc horyzontalna

Wybór
wykonawców /
dostawców
sprzętu

Obowiązek upublicznienia
zapytań ofertowych oraz
wyników wyboru oferty z
zachowaniem zasady
konkurencyjności
(zam.>50 tys PLN netto)
oraz rozeznania rynku
(zam. 20tys-50 tys PLN)






będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc
będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości
będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych
będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc,
przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

 rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego
do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę
kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o
ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot
upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od
przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu [koszty nabycia / leasingu nieruchomości
- max 10%kk; koszty nabycia / leasingu nieruchomości i koszty robót i materiałów budowlanych- max 20%
kk i ≤ 5 mln PLN]
 rat spłaty kapitału środków trwałych, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji
projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych,
należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest
wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu
prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego
 koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych
Usługi doradcze nie mogą:
 mieć charakteru ciągłego ani okresowego,
 być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi
prawnej lub reklamy.

 wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio
związane z jego realizacją
 badań wykonywanych na podstawie umowy
 wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty
zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji
 usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją
projektu
 operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone
bezpośrednio w wyniku realizacji projektu
Wnioskodawca (przed podpisaniem UoD):

 publikacja na stronie PARP www.parp.gov.pl [Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia
beneficjentów) poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (https://lsi1420.parp.gov.pl/]
 publikacja na stronie internetowej Beneficjenta
 wysłane co najmniej min. 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców/dostawców

wnioskodawców

i

Beneficjent (po podpisaniu UoD):

 publikacja na stronie MR „Baza konkurencyjności” [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/list]
 publikacja na stronie internetowej Beneficjenta
 wysłane co najmniej min. 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców/dostawców

W przypadku dostaw i usług > 209.000 EUR / robót budowlanych > 5.225.000 EUR – obowiązek publikacji
w Dz.U. UE

Opracowanie własne: Ewa Bojańczyk, WUE/DWB na podstawie dokumentacji I konkursowych III i IV konkursu dz.3.2.1 PO IR; W-wa 11.08.17

Rozpoczęcie projektu
- nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (WoD) i nie później niż 3 m-ce
od daty w umowie o dofinansowanie (UoD) - nie później niż 30.09.2018r (NOWOŚĆ)

Okres
kwalifikowania
wydatków

 za rozpoczęcie realizacji projektu uważa się: dzień rozpoczęcie robót budowlanych zw. z inwestycją lub dzień
zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienie urządzeń, towarów lub usług zw. z realizacja
projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna zależnie co nastąpi wcześniej.
Nieodwracalność inwestycji – jednostronne wycofanie się z inwestycji jest nieopłacalne (postanowienia umowy powodują
trudności z wycofaniem realizacji projektu, w szczególności gdy w wyniku wycofania utracona zostałaby znaczna kwota
środków finansowych). Umowa warunkowa nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu, jeżeli zawiera warunek, że
wnioskodawca może wycofać się z realizacji umowy w przypadku braku dofinansowania.
 za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się działań przygotowawczych do realizacji projektu (o ile nie stanowią kosztów
objętych pomocą publiczną), w szczególności:
studiów
wykonalności,
usług
doradczych
zw.
z
przygotowaniem
projektu
analiz
przygotowawczych
(technicznych/finansowych/ekonomicznych)
oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy;
- zakup gruntów ani prac przygotowawczych tj uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

Zakończenie realizacji projektu -realizacja pełnego zakresu rzeczowo-finansowego i złożenie
wniosku o płatność (WoP)-max okres realizacji 30 m-cy (ZMIANA), nie później niż do 31.12.2023r
 dzień dokonania płatności końcowej na rachunek Beneficjenta lub dzień zatwierdzenia WoPk (płatność musi być dokonana nie
później niż 90 dni od złożenia WoPk)

Wysokość k.k.

min.5 mln PLN – dla MIKRO-/MAŁYCH przedsiębiorstw
min 10 mln PLN – dla ŚREDNICH przedsiębiorstw
max 50 mln EUR, w tym:

(ZMIANA)

 max 1 mln PLN – na prace rozwojowe
 max 1 mln PLN – na usługi doradcze

Regionalna pomoc inwestycyjna (na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nowej inwestycji)
 m.p.r - intensywność uzależniona mapy pomocy regionalnej, tj. od wielkości firmy i miejsca lokalizacji inwestycji
– max 25% -60%k.k. dla ŚREDNICH
- max 35%-70% k.k. dla MIKRO-/MAŁYCH
 od 1.01.18 zmiana intensywności dla m.st.Warszawa:
– max 20% k.k. dla ŚREDNICH
- max 30% k.k. dla MIKRO-/MAŁYCH

Poziom
dofinansowania

Pomoc na usługi doradcze
 max 50% k.k.

Pomoc na prace rozwojowe
 max 45% k.k. – dla MIKRO-/M
 max 35% k.k. – dla Ś

Pomoc de minimis (na zabezpieczanie dla łącznej kwoty przyznanych zaliczek wypłacanych na rzecz MSP)
 m.p.r. – intensywność musi być tożsama z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej

Pomoc de minimis – wartość udzielanej pomocy de minimis i innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego
przedsiębiorcę w roku bieżącym i 2 poprzednich lat ≤200tys EUR, lub w przypadku prowadzących działalność w sektorze
transportu ≤100 tys EUR

Kwota dotacji

max 20 mln PLN w tym:

 max 450 tys. PLN – na prace rozwojowe
 max 500 tys. PLN – na usługi doradcze

refundacja / zaliczka

Forma płatności

 zaliczki max do 40% kwoty dotacji na sfinansowanie k.k.
 wypłata kolejnej transzy zaliczki – rozliczenie min.70% poprzedniej transzy zaliczki
 rozliczenie zaliczki w terminie 6 m-cy od dnia otrzymania transzy zaliczki (min.70%) (ZMIANA)
Od pozostałych do rozliczenia środków nalicz się odsetki jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia przekazania transzy
zaliczki do dnia zwrotu nierozliczonej części zaliczki lub do dnia złożeniu WoP.
 obowiązek rozliczenia 100% otrzymanych zaliczek do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności kosztów (zakończenia
projektu)
 weryfikacja WoP – 60 dni od dnia otrzymania prawidłowego i kompletnego WoP (7 dni od otrzymania wezwania z PARP na
dostarczenie wyjaśnień, korekt)
 zlecenie płatności – w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia WoP
UWAGA: wymagane jest dodatkowe zabezpieczanie dla płatności zaliczkowych. Koszt zabezpieczenia może być
kosztem kwalifikowanym, o ile wcześniej zostanie wykazany w HRF – patrz pomoc de minimis.

weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową

- obligatoryjnie

• kwota zabezpieczenia: do wysokości kwoty dotacji
• termin ważności: na okres realizacji + 3 lat (okres trwałości)
• złożone: w PARP, nie później niż 14 dni od dnia wejścia w życie UoD
• zwolnienie zabezpieczenia: na pisemny wniosek Beneficjenta po zakończeniu okresu trwałości projektu. PARP zastrzega
sobie prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku barku wniosku Beneficjenta w terminie
6 m-cy od upływu terminu trwałości

Zabezpieczenie

(płatności refundacyjne)
§19 i §18 ust.6 UoD

zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań / realizacji projektu
– fakultatywnie (uzależnione od decyzji PARP)

• w przypadku wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków (§18 ust.6 UoD), uzasadnionych wątpliwości co do
prawidłowości realizowanego projektu (§19 ust.11 UoD)
• w formie określonej w §6 ust.4 pkt.2-5 rozporządzenia ws zaliczek tj:
- poręczenia bankowego lub poręczenia SKOK, z tym że zobowiązanie SKOK jest zawsze zobowiązaniem pienionym
- gwarancji bankowej
- gwarancji ubezpieczeniowej
- poręczenia, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt.2 „ustawy PARP”

• nie stanowi kosztu kwalifikowanego
• zwolnienie zabezpieczenia: na pisemny wniosek Beneficjenta po zakończeniu okresu trwałości projektu

Opracowanie własne: Ewa Bojańczyk, WUE/DWB na podstawie dokumentacji I konkursowych III i IV konkursu dz.3.2.1 PO IR; W-wa 11.08.17

zabezpieczenie zwrotu zaliczki

• w formie określonej w §6 ust.4 pkt.2-5 rozporządzenia ws zaliczek, tj:
- poręczenia bankowego lub poręczenia SKOK, z tym że zobowiązanie SKOK jest zawsze zobowiązaniem pienionym
- gwarancji bankowej
- gwarancji ubezpieczeniowej
- poręczenia, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt.2 „ustawy PARP”

Zabezpieczenie
(płatności zaliczkowe)
§19ust.5 UoD

• kwota zabezpieczenia: 100% kwoty łącznie przyznanych zaliczek
• termin ważności: najpóźniej od dnia wystąpienia z I WoPzal do upływu 6 m-cy od dnia zakończenia okresu
kwalifikowalności
• złożone nie później niż w dniu złożenia I WoPzal.
• zwolnienie zabezpieczenia: na pisemny wniosek: na pisemny wniosek Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu
(wypłacie środków na rachunek beneficjenta)

Budżet naboru

750.000.000 PLN

400.000.000 PLN

5.09.17 – 28.02.18 (do g. 16:00) WoD z zał. wyłącznie w wersji elektronicznej w GW
 4 etapy naborów WoD:
I etap: 5.09.17 – 30.09.17
II etap: 1.10.17 – 31.10.17
III etap: 1.11.17 – 31.12.17
IV etap: 1.01.18 - 28.02.18

Nabór wniosków

 potwierdzanie złożenia WoD w ciągu 2 dni roboczych w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci oświadczenia
(zał.4 do Regulaminu konkursu)
 WoD złożony w ramach danego etapu będzie oceniany na zasadach Regulaminu konkursu. Po zakończeniu oceny PARP
opublikuje listę projektów spełniających kryteria wyboru, które uzyskały wymaganą liczbę pkt ze wskazaniem wybranych do
dofinansowania
 nie można składać jednocześnie dwóch WoD do równoległych konkursów (III i IV) na ten sam projekt. Jeżeli zostanie złożony
więcej niż 1 WoD dot. tego samego projektu, oceniony zostanie WoD złożony pierwszy. (NOWOŚĆ)
 można złożyć więcej niż 1 WoD o ile nie dotyczą tego samego projektu

Dokumentacja

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania3-2-1-badania-na-rynek-iii-nabor-2017-ogolny

PARP

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania3-2-1-badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie

Pomoc nie może być udzielona podmiotowi wykluczonemu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie (art. 37 ust. 3 pkt 1
tzw „ustawy wdrożeniowej”):
na podstawie art. 6b ust.3 tzw. „ustawy o PARP”
na podstawie art. 207 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych
na podstawie art. 211 ust.2 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych [Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn, zm.]
wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP [Dz. U. poz. 769] lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy
z 28.10.2002. o odpowiedz. podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [Dz. U. z 2016 r. poz. 1541, z póżn. zm.]
 który znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów dot.pomocy państwa w szczególności Rozp. KE 651/21014
 na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem i rynkiem wewnętrznym





Wykluczenia

Pomoc nie może być udzielona na działalność, o której mowa m.in. w § 4 ust.3 tzw „rozporządzenia PARP”







Podstawa
prawna

wytwarzanie, przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych
produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych
produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych
produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów

 Rozp. MIiR z dn.10.07.2015 ws udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IR 2014-20 [Dz.U. z 2015r poz. 1027 z późn. zm]
–„rozporządzenie PARP”
 Ustawa z dn.9.11.2000r o utworzeniu PARP [Dz.U. z 2016r, poz.359 z późn. zm] – tzw „ustawa PARP”
 Ustawy z dn.11.07. 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014 -2020 [Dz.U. z 2016, poz. 217 z późn. zm] – tzw „ustawa wdrożeniowa”
 Ustawa z dn.27.08.2009r o finansach publicznych [Dz.U z 2016r poz.1870 z póżn. zm]
 Ustawa z dn.30.04.2004r o postepowaniu ws dot.pomocy publicznej [Dz.U.z 2016r poz. 1808 z późn. zm]
 Ustawa z dn.17.02.2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadana publiczne [Dz.U. z 2017r poz.570]
 Ustawa z dn. 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa [Dz.U. z 2017r poz.201 z późn. zm] – „ordynacja podatkowa”
 Ustawa z dn. 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych [Dz.U. z 2015r poz.2164 z późn. zm] „ustawa pzp”
 Ustawa z dn. 3.10.2008r - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko [Dz.U. z 2016r poz.353 z późn. zm] „ustawa OOŚ”
 Ustawa z dn. 7.07.1994r – Prawo budowlane [Dz.U. z 2016r poz.290 z późn. zm]
 Rozp. MRR z 18.12.2009r ws warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich [Dz.U. z 2016r poz.1161 z późn. zm] – „rozporządzenie ws zaliczek”
 Rozp. MR z dn.29.01.2016r ws warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych
z udzielaniem zamówień [Dz.U. z 20116r poz.200 z późn. zm] - „rozporządzenie ws taryfikatora”
 Rozp.PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17.12.2013r [O.J. L 347 z 20.12.2013, str. 289]
 Rozp.PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013r [O.J. L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm] – „rozporządzenie ogólne”
 Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014r [O.J. L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn.zm]
 Rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013r [O.J. L 352 z 24.12.2013, str. 1 z późn.zm] – „rozporządzenie de minimis”
 Rozp. delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014r [O.J. L 138 z 13.05.2014, str. 5 z późn.zm]
 Wytyczne min.właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-20 –
„wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności”
 Wytyczne min.właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IR na lata 2014-20 – „wytyczne PO IR”

Opracowanie własne: Ewa Bojańczyk, WUE/DWB na podstawie dokumentacji I konkursowych III i IV konkursu dz.3.2.1 PO IR; W-wa 11.08.17

Kryteria formalne - Wnioskodawca
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium RP
Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach dz.3.2.1

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

Kryteria formalne - Projekt
Projekt jest realizowany na terytorium RP

TAK/NIE

Realizacja Projektu mieści się w ramach czasowych PO IR

TAK/NIE

Projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia

TAK/NIE

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia WoD
Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów dla dz.3.2.1
Projekt jest zgodny z zasadami finansowania horyzontalnymi art.7-8 Rozp.PEiR Nr 1303/2013

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

Kryteria formalne specyficzne
Wykonawca w co najmniej jednym roku obrotowym (12 m-cy) w okresie 3 lat przed złożeniem WoD miał przychody ze sprzedaży :
 ≥ 1 mln PLN – w przypadku ŚREDNICH przedsiębiorstw
 ≥ 600 tys. PLN w przypadku MIKRO-/MAŁYCH przedsiębiorstw (ZMIANA)
Wykonawca złożył 1 WoD w konkursach równoległych

TAK/NIE
TAK/NIE

Kryteria merytoryczne (max 20pkt/ min.12pkt) (ZMIANA)
Kryteria rozstrzygające: I – innowacyjność produktu; II - potencjał rynkowy produktu; III - wyższa różnica między max intensywnością pomocy regionalnej
(mpr), a intensywnością wnioskowaną; IV - wyższa stopa bezrobocia w powiecie, gdzie będzie zlokalizowana inwestycja (dane GUS wg stanu na koniec m-ca
poprzedzającego 6 m-cy od ogłoszenia konkursu)

1. Projekt dot. wdrożenia wyników prac B+R
Prace B+R muszą być przeprowadzone przed złożeniem WoD samodzielnie lub na zlecenie Wnioskodawcy i muszą mieć kluczowe znaczenie dla
opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu/usługi). Zakres, termin przeprowadzonych prac oraz rodzaj poniesionych wydatków zw. z pracami
B+R musi być udokumentowany kopiami dokumentów księgowych, kopiami umów z wykonawcami. Wyniki przeprowadzonych prac B+R, forma i
sposób uwzględnienia w aktywach firmy oraz forma ochrony własności intelektualnej muszą być precyzyjnie zdefiniowane i prawnie uregulowane
– kopia dok.jako zał.do WoD

0-1 pkt
min.1

2. Przygotowanie projektu do realizacji
Informacje i dane są spójne i wiarygodne. Wnioskodawca dysponuje zasobami (technicznymi, kadrą zarządzającą) do realizacji projektu.
Ryzyko zostało rzetelnie przeanalizowane (uwzgl. ew. działania przeciwdziałające /ograniczające ryzyko).
Projekt jest dobrze przygotowany (1pkt) - realizacja uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji środowiskowych,
których Wnioskodawca jeszcze nie posiada, ale przedstawił realny harmonogram ich pozyskania
Projekt jest bardzo dobrze przygotowany (3pkt) (ZMIANA) - projekt jest gotowy do realizacji. Do WoD dołączono ostateczne pozwolenie
na budowę lub do WoD dołączono dokumenty potwierdzające brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji środowiskowej.

0-1-3 pkt
min.1

3. Wydatki kwalifikowane są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu
Racjonalne – wysokość dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności/potrzeb (nie są zawyżone, ani zaniżone, przedstawiono sposób
rozeznania rynku oraz źródła danych do określenia kwoty); Uzasadnione – bezpośrednio zw z realizacją działań, wykazano konieczność ich
poniesienia i bezpośredni związek z wdrożeniem wyników prac B+R; właściwie przyporządkowane do odp. kategorii; Korekta kosztów przez KOP
max < 15%ł.k.k

0-1 pkt
min.1

4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu

Kryteria
oceny

Wnioskodawca musi podać źródło na podstawie jakich danych skonstruowane zostały wskaźniki, wg jakiej formuły, przy jakich założeniach, tak
aby można było zweryfikować poziom wyjściowy, postęp realizacji oraz poziom docelowy. We wskaźnikach rezultatów obowiązkowo należy
podać wskaźniki odnoszące się do nowych cech i funkcjonalności produktu będącego wynikiem projektu.

0-1 pkt
min.1

5. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu
Weryfikacja na podstawie inf. zawartych w spr. fin.za ostatnie 2 lata obrotowe oraz w prognozach fin. zawartych w dok. aplikacyjnej.
W przypadku ew. kredytu ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania zew. środków finansowych, w przypadku pożyczki - wiarygodność
osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. Możliwość pozyskania:
 kredytu musi być potw. promesą kredytową zgodną ze wzorem Zał. 9 do Reg.konkursu i być ważna przez min.6 m-cy od dni złożenia WoD.
(ZMIANA)
 pożyczki musi być potw. umową pożyczki, a możliwość udzielenia pożyczki przez pożyczkodawcę musi być potw.dokumentami finansowymi
pożyczkodawcy (sprawozd.fin. lub w przypadku osób fiz. nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta bankowego)
Zgodnie z §13 ust.6 Regulaminu potwierdzenie uzyskania zewnętrznego finansowania powinno nastąpić nie później niż do 3 m-cy od daty
podpisania UoD (ZMIANA) Do tego czasu z Wnioskodawcą podpisywania jest warunkowa umowa o dofinansowanie projektu.

0-1 pkt
min.1

6. Projekt dot. jednej z dopuszczalnych form inwestycji początkowej [art.2 pkt.51a Rozp.KE nr 651/2014]
Pomoc może być przyznana MSP na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
 założeniem nowego zakładu
 dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nie produkowanych w zakładzie, w tym sprawdzenie czy k.k. ≥200%
wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozp.prac

0-1 pkt
min.1

7. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasad zrównoważonego rozwoju

[art.8 Rozp.PEiR 1303/2013]
Projekty realizujące min. jedną z zasad 4R: reduce (ogr .odpadów/opakowań), reuse (możliwość użycia surowców przetworzonych oraz
możliwość wielokrotnego użycia produktów); recycle (możliwość przetwarzania odpadów, których nie daje się użyć ponownie); repair (możliwość
wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę). W przypadku aspektów nie objętych zasadą 4R wymagane jest wykazanie co
najmniej 10% poprawy wskaźników w porównaniu do wartości bazowych. Warunkiem przyznania pkt jest odzwierciedlenie aspektów
środowiskowych w opisie planowanej inwestycji, we wskaźnikach i szczegółowym uzasadnieniu każdego wskaźnika. Wskaźniki muszą być
monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej WoP

8. Innowacyjność produktu (min. na skalę RP)
Nowość produktu (wyrobu/usługi) w odniesieniu do nowych cech, funkcjonalności (min. na skalę RP, premiowane będą projekty przekraczające
poziom innowacji krajowej). Nowe cechy i funkcjonalności produktu muszą mieć istotne znaczenie dla odbiorcy produktu. Ocenie podlegać
będzie również: potencjał zastosowanego rozwiązania dla dalszego rozwoju branży i rynku / zakresu wysokich i średnio wysokich tech. lub usług
wiedzochłonnych (wg klasyfikacji Eurostat)

0-1 pkt
min.1

0-4 pkt

min.1
-kryt.rozst
I stopnia

9. Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu

Dane i założenia realne i rzetelnie przedstawione, wysoka opłacalność projektu, produkt o dużym potencjale eksportowym.
Produkt – konkurencyjny do istniejących na rynku (cena, użyteczność, design) lub planowane cechy i funkcjonalności produktu wskazują na
możliwości uplasowania produktu na ryku; odpowiada na potrzeby/ wymagania/preferencje odbiorców; prawidłowo zdefiniowano rynek docelowy
(w odniesieniu do wielkości, tendencji rozwojowych rynku, ostatecznego odbiorcy), prognozy finansowe przychodów i kosztów oraz strategia
wprowadzenia produktu na rynek wskazują na sukces, potencjał eksportowy i opłacalność projektu

10. Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS - 20)

Ocena z aktualną wersją KIS na dzień ogłoszenia naboru – zał. do „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw’ przyjętego przez RM 8.04.2014.
Sprawdzenie, czy przedmiot realizacji projektu wpisuje się w jedna z KIS

11. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (KKK)
Sprawdzenie czy na moment złożenia WoD Wnioskodawca od min.6 m-cy jest członkiem klastra, który otrzymał status KKK

0-3 pkt

min.1
-kryt.rozst
II stopnia

0-1 pkt
min.1

0-1 pkt
min.0

12. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony
patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dot. zgłoszonego wzoru użytkowego
Punkty w tym kryterium mogą być przyznane jedynie projektom, które w kryterium merytorycznym nr1 otrzymały 1pkt.
1 pkt - jeżeli rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia objęte prawem ochronnym na wzór użytkowy lub jest zgłoszone do ochrony na wzór
użytkowy (w sprawozdaniu o stanie techniki we wszystkich kat. otrzymano ocenę A lub równoważną)
2 pkt - jeżeli rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia posiada ochronę patentowa lub jest zgłoszone do ochrony patentowej
(w spr. o stanie techniki we wszystkich kat. otrzymano ocenę A lub równoważną)

0-2 pkt
min.0

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym mBanku S.A.
z jakiegokolwiek tytułu. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, przy czym mBank S.A. nie gwarantuje kompletności zawartych w nim informacji
Opracowanie własne: Ewa Bojańczyk, WUE/DWB na podstawie dokumentacji I konkursowych III i IV konkursu dz.3.2.1 PO IR; W-wa 11.08.17

dz.3.2.1 Badanie na rynek PO IR 2014-20
BYŁO

JEST

[nabór: 13.03-26.04.17]

Konkurs I
(ogólny)

[nabór: 5.09.17-28.02.18]

Konkurs II

Konkurs III

50 mln PLN

750 mln PLN

(elektromobilność)
800 mln PLN

Budżet

750 mln PLN

Konkurs IV

(ogólny)

(średnie miasta)
1,15 mld PLN
400 mln PLN

Beneficjent

– wymóg dot. przychodów
ze sprzedaży w co
najmniej jednym roku
obrotowym (12 m-cy) w
okresie 3 lat przed
złożeniem WoD

≥ 1 mln PLN – w przypadku wszystkich MSP

(MIKRO-/MAŁYCH/ŚREDNICH) przedsiębiorstw

Preferencje
dotyczące branży

≥ 1 mln PLN – w przypadku ŚREDNICH przedsiębiorstw
≥ 600 tys. PLN– tylko w przypadku MIKRO-/MAŁYCH
(ZMIANA)

projekty dot.
elektromobilności
(19 kodów PKD)

BRAK

BRAK
na terenie miast średnich

Preferencje
dot.lokalizacji
inwestycji

BRAK
min.10 mln PLN
– dla wszystkich MSP

Wartość projektu
(ł.k.k.)
Okres realizacji

BRAK
min.5 mln PLN
– dla wszystkich MSP

min.5 mln PLN – dla MIKRO-/MAŁYCH (ZMIANA)
min 10 mln PLN – dla ŚREDNICH przedsiębiorstw

36 m-cy (3 lata)

Rozpoczęcie projektu

(NOWOŚĆ)
- wykazanych 255 miast w
Zał.11 Regulaminu konkursu

30 m-cy (ZMIANA)

BRAK konkretnej daty

nie później niż do 30.09.18 (NOWOŚĆ)

(po dniu złożenia WoD, nie później niż 3 m-ce od podpisania UoD)

(po dniu złożenia WoD, nie później niż 3 m-ce od podpisania UoD)

w ciągu 90 dni od otrzymania transz zaliczki

w ciągu 6 m-cy od otrzymania transz zaliczki (ZMIANA)

Rozliczenie zaliczki

w wysokości co najmniej
70% łącznej kwoty
przekazanych transz

100% kwoty zaliczki - na łączną kwotę przyznanych zaliczek
W formie określonej w §6 ust.4 pkt.2-5 rozporządzenia ws zaliczek, tj:

Zabezpieczenie
zaliczek (WAŻNE)

Ocena merytoryczna
(max/min liczba pkt)

-

poręczenia bankowego lub poręczenia SKOK, z tym że zobowiązanie SKOK jest zawsze zobowiązaniem pienionym
gwarancji bankowej
gwarancji ubezpieczeniowej
poręczenia, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt.2 „ustawy PARP”
Koszt zabezpieczenia może stanowić koszt kwalifikowany. Jest pomocą de minimis, o ile zostanie ujęty w HRF Projektu.

min.14 / max 18 pkt

min.12 / max 20 pkt (ZMIANA)

Kryterium meryt. nr 2: „Przygotowanie projektu do realizacji” (0-1 pkt)

Kryterium meryt. nr 2: „Przygotowanie projektu do realizacji”
(0-1-3 pkt)
Promowane będzie bardzo dobre przygotowanie projektu do
realizacji (dostępność wymaganych pozwoleń na budowę, opinii
środowiskowych, lub informacji o braku takich pozwoleń dla
realizacji projektu).

UWAGA: kierunkowo planuje się obniżenie do 12 pkt progu
minimalnego upoważniającego do objęcia wsparciem.
Szansa dla projektów, które w I-II konkursie nie zostały objęte
dofinansowaniem a spełniały kryteria dostępu, w tym wykazały wyskoki
potencjał innowacyjności.

Ważność promesy
kredytowej
Udokumentowanie
zewnętrznych źródeł
finansowania
projektu - ważność
warunkowej UoD

nie krócej niż do 31.10.17
do 3 m-cy od dnia wejścia w życie UoD

- patrz kryt.meyt.nr 5 i zapisy Regulaminu konkursu.
Nie dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie skutkować
będzie rozwiązaniem umowy. Istnieje możliwość wydłużenia terminu
max o 90 dni

nie krócej niż 6 m-cy od daty złożenia WoD
(ZMIANA)

do 3 m-cy od dnia zawarcia UoD (ZMIANA)

- patrz kryt.meyt.nr 5 i zapisy Regulaminu konkursu.
Nie dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie skutkować
będzie rozwiązaniem umowy. Istnieje możliwość wydłużenia
terminu max o 90 dni

Opracowanie własne: Ewa Bojańczyk, WUE/DWB na podstawie dokumentacji I konkursowych III i IV konkursu dz.3.2.1 PO IR; W-wa 11.08.17

