
Opracowanie własne WUE mBank 1 

dz. 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-20 

Beneficjent 
MSP (wg metodologii unijnej ujętej w Zał. I Rozp.KE 651/2014), prowadzący działalność na terytorium RP potwierdzoną 
wpisem do KRS lub CEIDG 

Zakres wsparcia 

Wdrożenie własnej/zakupionej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub 
znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP  

Nowa technologia (NT) musi mieć postać: 
 prawa własności przemysłowej (patentu, zgłoszenia patentowego, wzoru użytkowego) 

 wyników prac rozwojowych  
 wyników badań aplikacyjnych 

 nieopatentowanej wiedzy technicznej 
NT nie może być wdrożona w środku trwałym planowanym do zakupu w ramach inwestycji technologicznej.  
NT nie jest kopią/powieleniem innej istniejącej już technologii.  

Ocena poziomu innowacyjności NT z punktu widzenia danej branży. Opis NT musi zawierać porównanie cech, paramentów 
lub funkcjonalności, które pozwolą dokonać porównania w stosunku do innych znanych rozwiązań w branży. 

Kwalifikowane 

koszty inwestycyjne  
[art.10 ust.5 ustawy] 
pomoc regionalna - 

mpr 

 zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego [koszty 

nabycia oraz koszty najmu oraz dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części max 10%łkk]  
pod warunkiem że: 

 operat szacunkowy uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego potwierdzi, że cena nabycia nie przekracza wartości 
rynkowej tej nieruchomości na dzień nabycia 

 opinia rzeczoznawcy budowlanego potwierdzi, ze nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu 
zgodnym z celami projektu lub określi zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń 

 w okresie 10 lat poprzedzających nabycie tej nieruchomości nie była ona współfinansowana z unijnych ani krajowych  

środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis 
 umowa najmu lub dzierżawy musi być obejmować okres min.3 lat liczony od daty planowanego zakończenia realizacji 

inwestycji technologicznej (Projektu) 
 zakup, wytworzenie, koszty montażu i uruchomienia nowych śr.trwałych, z wył.śr.transportu nabywanych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu 
 zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części 

 pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, 
poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem, że umowa najmu lub 
dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji 

technologicznej [koszty nabycia oraz koszty najmu oraz dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części max 
10%łkk] 

 zakup, wytworzenie, montaż i uruchomienie nowych środków trwałych, z wył. środków transportu nabywanych 
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu  

 zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych, z 
wył.śr.transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:  

 cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej na dzień nabycia i jest niższa  
od podobnych nowych środków trwałych 

 sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot od którego nabył śr. trwałe, miejsce i datę zakupu 
 w okresie 7 lat poprzedzających nabycie śr trwałych ich zakup nie był współfinansowanych z unijnych ani krajowych  

środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis 

 zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej 
wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki: 

 będą wykorzystywane wył.do celów inwestycji technologicznej 
 będą podlegać amortyzacji 

 będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą 
 będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, który zrealizował inwestycje technologiczną oraz będą wykorzystywane  

co najmniej w okresie 3 lat od zakończenia realizacji inwestycji (okresie trwałości) 

Kwalifikowane 

koszty usług 
doradczych 
[art.10 ust.6 ustawy] 

pomoc horyzontalna  
- max 50% 

 koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty 

techniczne niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach Projektu) 
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 

Wybór 

wykonawców / 

dostawców sprzętu 
Obowiązek upublicznienia 
zapytań ofertowych oraz 
wyników wyboru oferty z 

zachowaniem zasady 
konkurencyjności (>50 

tys PLN netto) oraz 
rozeznania rynku 

(20tys-50 tys PLN) 

W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca realizuje projekt na 

własne ryzyko. [Rozpoczęcie realizacji projektu uniemożliwi ponowne złożenie danego wniosku o dofinansowanie] 
 

Dokonywanie zakupów w ramach projektu następuje zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) 
 

Sposób dokonywania zakupów uzależniony jest od wartości zamówienia i obowiązuje zarówno przed i po 
podpisaniu umowy o dofinansowanie: 
 zamówienia 20 tys – 50 tys PN – rozeznanie rynku lub publikacja w Bazie konkurencyjności,  

 zamówienia >50 tys PLN – publikacja w Bazie konkurencyjności, 
[Baza konkurencyjności  -  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl] 

 
Rozeznanie rynku następuje poprzez: 

 publikację zapytania na stronie internetowej Beneficjenta, lub  
 wysłane co najmniej min. 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców/dostawców 

 

W przypadku dostaw i usług > 221.000 EUR / robót budowlanych > 5.548.000 EUR – wydłużony termin publikacji 
ogłoszenia w bazie konkurencyjności – 30 dni 

 
Nie ma obowiązku publikacji zamówień w Dz.U. UE 



Opracowanie własne WUE mBank 2 

Okres 

kwalifikowania 

wydatków 

Rozpoczęcie projektu – nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (WoD), nie później  
niż 3 m-ce od daty wskazanej w umowie o dofinansowanie (UoD) jako początek okresu kwalifikowalności 

wydatków 
 za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane: rozpoczęcie robót budowlanych zw. z inwestycją lub dzień 

zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, towarów lub usług zw. z realizacją 
projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna zależnie co nastąpi wcześniej  

(w szczególności: podpisanie umowy z dostawcą lub wykonawcą usług, dostawę towaru lub wykonanie usługi oraz samo 
rozpoczęcie świadczenia usługi, wpłatę zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi, przy uwzględnieniu 
zapisów „Wytycznych programowych(porozdz.4.2 pkt.6 lit.b) 

 za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności studiów 
wykonalności, usług doradczych zw. z przygotowaniem projektu (analiz przygotowawczych, tech./finans./ekonom.) oraz 

przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy.  
W przypadku podmiotów zobowiązanych do ponoszenia wydatków na podstawie ustawy prawa zamówień publicznych  

z 29.01.2004 (Dz.U. z 2015r poz.2164 tj), wszczęcia postępowania i wyłonienie wykonawcy nie stanowi rozpoczęcia 
projektu, pod warunkiem, że wnioskodawca w ogł. wszczynającym postepowanie zastrzegł możliwość unieważnienia 

postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pochodzący z budżetu UE, zgodnie z at.93 ust.1a ustawy PZP 

Złożenie wniosku o płatność końcową (WoP) musi nastąpić do dnia wskazanego w UoD, - daty zakończenia 
okresu kwalifikowalności wydatków (max do 31.12.2023r) 

Zakończenie realizacji projektu – data do prawidłowego określenie początku okresu trwałości 
 dzień dokonania płatności końcowej na rachunek Beneficjenta lub dzień zatwierdzenia WoPk (płatność musi być dokonana 

nie później niż 90 dni od złożenia WoPk) 

okres trwałości – okres związania UoD przez okres 3 lat od dokonania płatności na rzecz Beneficjenta wsparcia, w którym nie 
można dokonywać modyfikacji projektu 

Wysokość kk max 50 mln EUR 

Forma płatności 

refundacja - PREMIA TECHNOLOGICYNA przeznaczona wyłącznie na spłatę cz. kapitału KT 
Płatności pośrednie max do 95% dotacji po: zrealizowaniu min.25% k.k., uruchomieniu kredytu technologicznego 
(KT) w wysokości umożliwiającej wypłatę dofinansowania; wykazaniu wysokości salda zadłużenia KT na dzień planowanej 

wypłaty dotacji (PT) 

Poziom 

dofinansowania 

Regionalna pomoc inwestycyjna: 

max 20-70% - intensywność uzależniona mapy pomocy regionalnej, tj. od wielkości firmy i miejsca lokalizacji inwestycji.  
na terenie m.st. Warszawa  

 max 30% dla MIKRO-/MAŁYCH  
 max 20% dla ŚEDNICH  

Pomoc na usługi doradcze (studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne) 
max 50% kosztów usług doradczych 

Kwota dotacji max 6 mln PLN - PREMIA TECHNOLOGICZNA (PT) 

Nabór wniosków  

15.10.2019 – 27.02.2020 do g.16:00 (ogłoszenie naboru: 12.09.2019) 

(I runda do 7.01.2020, II runda do 3.02.2020, III runda do 27.02.2020) 
Wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach całego konkursu (np. złożenie wniosku  

w I rundzie wykluczy z możliwość aplikowania o wsparcie w ramach II i III rundy)  

Miejsce składania 

wniosków 

 WoD należy złożyć tylko w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków (GW) na stronie BGK https://lsi.bgk.pl 

 Data złożenia WoD, to data wygenerowana przez GW (§6 ust.19 RK) 

 formalne potwierdzenie złożenia WoD poprzez skan Oświadczenia do GW (wg wzoru Zał.7 RK) musi nastąpić w ciągu  
2 dni roboczych od złożenia WoD w GW (§6 ust.6 RK str.10)  

 nie złożenie skanu oświadczenia w GW w terminie, skutkować będzie brakiem przekazania Projektu do oceny (§6 ust.11 RK)  

 po złożeniu skanu oświadczenia w GW Wnioskodawca ma obowiązek przesłać oryginał oświadczenia w wersji 
papierowej do BGK w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia WoD w GW (§6 ust.9 RK). 

Bank Gospodarstwa Krajowego (Departament Programów Europejskich; Al. Jerozolimskie 7; 00-950 Warszawa - Kancelaria w godz.8-16) 

Budżet konkursu 
350 mln PLN (alokacja nie została podzielona na rundy) 

35 mln PLN dla projektów zlokalizowanych z woj. mazowieckim 
315 mln PLN dla projektów realizowanych w pozostałych województwach 

Dokumentacja  
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-
technologiczne-po-ir/ 

Proces uzyskania 
wsparcia 

 Przedsiębiorca przygotowuje dokumentację aplikacyjną (WoD wraz załącznikami) zgodnie z Instrukcją wypełnienia WoD i RK.  
Wymaganym załącznikiem do WoD jest promesa / warunkowa umowa kredytowa.  

 Przedsiębiorca składa do banku wniosek o udzielenie kredytu technol. (KT) – kredyt KFIT. Po uzyskaniu promesy/zawarciu war.um. 
kredytowej przedsiębiorca składa WoD projektu do BGK  w GW w wybranej tylko jednej rundzie konkursu). Oświadczenie o złożeniu WoD 

do BGK przedsiębiorca przekazuje w ciągu 2 dni rob.(w.elektr.) i 7 dni kalend.(w papierowa) - patrz „Miejsce składania wniosków” 

 BGK dokonuje oceny kompletnego projektu – do 90 dni od zakończenia naboru wniosków (rundy / konkursu?). Dopuszczalne jest jednokrotne 
uzupełnienie lub poprawienie projektu na etapie oceny merytorycznej na wniosek KOP (przekazane do BGK w 7 dni od wezwania). Po 

pozytywnej ocenie WOD z kryteriami dz.32.2 PO IR, BGK przyznaje promesę PT.  
 Na podstawie przyznanej promesy PT przedsiębiorca zawiera z bankiem umowę kredytową - max 30 dni od otrzymania PT. 

 Na podstawie podpisanej umowy KT, BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu (UoD). 

 BGK wypłaca PT w ramach pł. pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach pł. końcowej po zakończeniu realizacji projektu 

https://lsi.bgk.pl/


Opracowanie własne WUE mBank 3 

Wykluczenia 

 PODMIOTOWE - pomoc nie może być udzielona podmiotowi wykluczonemu z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie: 

 na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych[Dz.U. z 2013r Nr 885 ze zm) 
 na podstawie art. 211 ust.2 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych [Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2104 z p. 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. 2012 poz. 769]  

 wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z 28.10.2002. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 tekst jednolity z późn. zm.] 
 art.37 ust.3 ustawy z 11.07.2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-20 
 znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dot. pomocy państwa (w szczególności  

Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.14 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zast.107 i 108 Traktatu) 

 na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem  
i rynkiem wewnętrznym 

 zgodnie z art.13 lit.d Rozp.Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.04.14, Wnioskodawcy, który zamknął taka samą lub podobną 

działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie WoD oraz w momencie 
składania WoD ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu 2 lat od zakończenia inwestycji początkowej 

której dotyczy WoD w danym obszarze  
Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy przed podpisaniem UoD w oparciu o dokumenty wskazane w 

Regulaminie konkursu oraz sprawdzeniu wyłonionych podmiotów przez MF, czy rekomendowany do wsparcia podmiot nie 
widnieje w Rejestrze podmiotów wykluczonych 

 PRZEDMIOTOWE - projekt nie może dotyczyć działalności wykluczonej, o której mowa:  
 w art.1 ust.2 pkt.c-d, ust.3 pkt.a-d, art.3 ust.3 pkt. a-d; art.13 pkt. a-b Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.14 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zast.107 i 108 Traktatu 

 w §6 Rozp. RM z 30.06.14 ws ustalenia mapy pomocy regionalnej na 2014-20 
 w art.3 ust.3 Rozp. PE i Rady (UE)  nr 1301/2013 z 17.12.13 ws EFRR i przepisów szczegółowych dot. celu „Inwestycje  

na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz ws uchylenia rozp.(WE) nr 1080/2006 
Weryfikacja oparta będzie o kod PKD/EKD i wykaz branż wykluczonych z możliwości pomocy finansowej – patrz Instrukcja 

wypełniania wniosku o dofinansowanie (WoD) str.13 

odstawa prawna 

 Ustawy z dn.30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015r. poz.1710 z p.zm.) – dalej „ustawa” 

 Ustawa z dn.27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2016r poz.1870z póżn. zm) 
 Ustawa z dn.29.09.19994r o rachunkowości (Dz.U.z 2013r poz.303 z późn.zm) 
 Ustawy z dn.29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015r poz.2164 z późn.zm) 

 Ustawa z dn.30.04.2004r o postepowaniu ws dot. pomocy publicznej (Dz.U.z 2007r Nr 59, poz. 404 z późn. zm) 
 Ustawy z dn.3.10.2008r o udostęp. info.o środ.i jego ochr., udziale społ.w ochr.środ.oraz o o.oddział.na środ.(Dz.U. z 2016r poz.353 z p. zm) 

 Ustawy z dn.11.07.2014r. o zasadach real.progr.w zakresie pol.spójn.w 2014-20 (Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z p.zm) - tzw ustawa wdrożeniowa 
 Ustawy z dn.7.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r poz.290 z późn.zm) 
 Rozp. RM z 30.06.14 ws ustalenia mapy pomocy regionalnej na 2014-20 (Dz.U. z 2014r poz.878) 

 Rozp.RM z dn.29.03.10r ws zakresu inf.o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rol./rybołówstwie (Dz,U, nr 53 poz.312 z późn.zm) 
 Rozp. Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn.17.06.2014r. (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014)  
 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dn.17.12.2013r. (Dz. Urz. UE L 347/289 z 20.12.2013)  

 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn.17.12.2013r. (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013)  
 Rozp. wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014 r., str. 65)  

 Ustawa z dn.17.02.2005o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r poz.1114 z późn. zm) 

 

Kryteria merytoryczne (projekt może zostać wybrany do dofinansowania jeżeli uzyska min.9 pkt) max 26pkt 

1. Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami dz.3.2.2. 
Uznanie kryterium wymaga spełnienia wszystkich poniższych elementów: 

 czy technologia ma postać: prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych/ badań przemysłowych, nieopatentowanej wiedzy technicznej? 
[art.2 ust.1 pkt.9 ustawy z 30.05.08 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. 2015r poz.1710] 

 czy przedmiotem projektu jest zakup nowej technologii i jej wdrożenie lub wdrożenie własnej nowej technologii? [art.2 ust.1 pkt.4 ww ustawy] 
 czy przedmiotem projektu nie jest zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym wdrożona jest nowa technologia będąca przedmiotem 

inwestycji technologicznej? [art.3 ust.4 ww ustawy] 

Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek KOP w zakresie zgodnym z RK   

Korekta nie dot. zmiany technologii opisanej we WoD. 

0-1 
min.1 

2. Innowacyjność technologii (w danej branży) planowanej do wdrożenia w ramach projektu 
W opisie technologii należy przedstawić cechy, parametry lub funkcjonalności, które pozwolą na porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami w branży: 
 technologia wprowadza na rynek nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych – 4,5 pkt 

 technologia stanowi rozwiniecie znanych technologii – wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk znanych wcześniej rozwiązań, np. 
szybkości, wydajności – 2,5 pkt 

 żadne z powyższych – 0 pkt 
Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek KOP w zakresie zgodnym z RK  

0 lub 
2,5 lub 

4,5 
min.0 

Kryt.rozstrzyg.2º 

3. Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi) 
A. nowość końcowego rezultatu projektu, tj towaru, procesu, usługi będącego wynikiem wdrożenia nowej technologii w RP (0 lub 1pkt; min.1 pkt) 

B. poziom innowacyjności towaru/procesu/usługi – czy rezultat projektu (planowany do wdrożenia produkt/usługa) jest przełomowy z punktu widzenia 
branży/posiada potencjał na dalszy rozwój branży? (0 lub 3pkt) 

C. potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu, tj towaru/procesu/usługi będących wynikiem wdrożenia nowej technologii (czy rezultat projektu 

odpowiada na zapotrzeb. rynkowe?; czy nie stanowi powielenia istniejących rozwiązań?; czy ma zasięg międzynarodowy/są szanse na zaistnienie na 
rynku międzynarodowym?; czy ma charakter uniwersalny- nie wymusza stosowania tylko w ścisłym/ograniczonym zakresie?; czy czas wprowadzenia 

i utrzymania atrakcyjności rezultatu na rynku jest na tyle długi aby uznać zasadność inwestycji?) (0-5pkt) 
W opisie rezultatów należy przedstawić cechy, paramenty lub funkcjonalności, które pozwolą dokonać oceny ww podkategoriach. W porównaniu wykazać 
nowość/przełomowość w stosunku do innych dostępnych rozwiązań na rynku.  
Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek KOP w zakresie zgodnym z RK  

0-9 
min.1 

(min.1pkt  

w poddkryt.A) 
Ocena końcowa – 

średnia 
arytmetyczna 

ocen jedynie tych 

towarów/ usług, 
które uzyskały 1 
pkt w podkryt.A 

Kryt.rozstrzyg.1º 

4. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia – przeniesienie 

z kryterium formalnego  
Wykaz branż wykluczonych ujęto w bloku „WYKLUCZENIA PRZEDMIOTOWE” niniejszego zestawienia. 

0-1 
min.1 

5. Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych 
[art.10 ust.5-6 ww ustawy] oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie  
[art.10 ust.7 ww ustawy] 

W przypadku gdy dany wydatek nie należy do katalogu k.k. lub nie jest niezbędny do realizacji inwestycji technologicznej lub dot. środka trwałego 
niepowiązanego funkcjonalnie z pozostałymi środkami trwałymi, jest on wyłączany z wydatków kwalifikowanych i ujmowany po stronie kosztów 

niekwalifikowanych. Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli przesuniecie do wydatków niekwalifikowanych nie przekroczy max progu określonego w §9 
ust.24_25 Regulaminu konkursu (max do 20% k.k.)  

Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek KOP w zakresie zgodnym z RK  

0-1 
min.1 

6. Projekt dot. inwestycji początkowej [art.2 pkt.49 oraz jeśli dot. art.14 ust.7 Rozp. 651/2014]: 
 założenia nowego zakładu 
 zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu 

 dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (ł.k.k muszą przekroczyć min o 200% wartość 
księgową ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac) 

 zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (odstąpiono od powiązania ł.k.k muszą z kosztami amortyzacji aktywów)  
Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek KOP w zakresie zgodnym z RK 

0-1 
min.1 

7. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans [art.7 Rozp. PEi Rady (UE) nr1303/2013] – przeniesienie z kryterium formalnego 
Ocenia jest dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia wnioskodawcy. 

Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek KOP w zakresie zgodnym z RK 

0-1 
min.1 
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8. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasad zrównoważonego rozwoju [art.8 Rozp.PE i Rady (UE) nr 1303/2013] 
Projekt musi wykazać i uzasadniać spełnienie co najmniej jednego z poniższych aspektów : 

 powstanie produkt oznaczający się wydłużonym cyklem życia poprzez jego opłacalną naprawę lub możliwość wielokrotnego użycia 
 powstanie produkt, który po zakończeniu cyklu życia będzie mógł być częściowo przetworzony 
 zostanie zredukowana ilość odpadów lub cześć odpadów powstających podczas produkcji będzie mogła być przetworzona 

 ograniczone zostanie zużycie energii i/lub surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym 
 powstanie produkt/usługa, którego funkcja będzie miała bezpośredni pozytywny związek z ochroną środowiska (np. ograniczenia zużycia en. 

elektr./wody, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zużycia substancji szkodliwych dla środowiska) 
 projekt odznacza się wysoką środowiskową wartością dodaną, rozumianą jako ograniczenie obciążenia środowiska lub pozytywne oddziaływanie  

na nie, w tym: usuwane, zapobieganie, łagodzenie, zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska, naprawę szkód ekologicznych lub korzystan ie  

z zasobów naturalny w bardziej efektywny i zrównoważony sposób 
 Wnioskodawca przestawił dodatkowe (min. 2) aspekty prośrodowiskowe nie ujęte powyżej  
Weryfikacja oparta o zapisy we WoD i zał. „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”. Warunkiem przyznania pkt jest odzwierciedlenie 

wybranych aspektów środowiskowych we wskaźnikach we WoD (wraz z uzasadnieniem i sposobem wyliczenia wskaźnika). Zadeklarowane wskaźniki 
muszą być monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej WoP. 

Brak wykazania pozytywnego wpływu na zasady zrównoważonego rozwoju we WoD– 0pkt 
Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek KOP w zakresie zgodnym z RK 

0-1 
min.1 

9. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu 
Na podstawie danych można obiektywnie określić poziom docelowy wskaźników (w uzasadnieniu wskazać na podst. jakich danych, wg jakiej formuły i 
przy jakich założeniach zostały skonstruowane). Przyjęte wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń projektu. 
Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek KOP w zakresie zgodnym z RK  

0-1 
min.1 

10. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a projekt jest właściwie 

przygotowany do realizacji 
Weryfikacja Wnioskodawcy (A-B)  

A. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubieganie się o dofinansowanie [patrz WYKLUCZENIA i wykaz regulacji prawnych] 
B. prowadzi działalność na terenie RP potrudzoną wpisem w KRS/CEiIDG 

Weryfikacja Projektu (C-D) – przeniesienie z kryterium formalnego 
C. miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie RP 
D. projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia WoD 

Przygotowanie Projektu do realizacji (E-F) 
E. posiadane/planowane zasoby (kadrowe, techniczne), są wystarczające do realizacji projektu  
F. dane/informacje są spójne i wiarygodne (realistyczny harmonogram projektu uwzględnia uzyskanie dokumentów z administracji, w tym koncesji  

i pozwoleń). Projekt jest gotowy do realizacji (jest komplet wymaganej dokumentacji) lub realizacja jest uzależniona od dodatk. dok.(np. pozwoleń 
na budowę, koncesji, dok. środowiskowej), które uzyska w późniejszy, realnym terminie precyzyjnie ujętym w harmonogramie – prawomocna decyzja 

środowiskowa z OOS oraz prawomocne pozwolenie na budowę muszą być dostarczone nie później niż 10 m-cy od pisemnej informacji o zatwierdzeniu 
projektu do wsparcia 

Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek KOP w zakresie zgodnym z RK  

0-1 
min.1 

11. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS-17) i/lub 
dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych 

usług zgodnie z klasyfikacją Eurostat 
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 co najmniej jedną z KIS (0-2pkt).  
Weryfikacja czy technologia dot. branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług zgodnie 
z klasyfikacją Eurostat – wykaz branż obowiązujący w danym konkursie w dokumentacji konkursowej (0-1 pkt) 

Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek KOP w zakresie zgodnym z RK  

0-3 
min.0 

Kryt.rozstrzyg.3º 

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

0-0,5 
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. 


