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Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie fazy B+R 

1. Kryteria formalne  
Tak Nie 

1.1 Spełnienie warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie    

1.2 
Złożenie Wniosku w systemie elektronicznym w wymaganym 

terminie 
  

1.3 
Wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku za pomocą systemu 

elektronicznego* 
  

1.4 
Nieprzekroczenie maksymalnej objętości oraz zgodność 

z określonymi wymogami formatu opisu projektu 
  

1.5 Prawidłowy kosztorys i harmonogram   

1.6 

Załączenie do Wniosku wszystkich wymaganych dokumentów 

i oświadczeń oraz podpisanie wszystkich wymaganych dokumentów 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. 

W przypadku osób nieposiadających umocowania wynikającego 

z KRS lub powszechnie obowiązujących przepisów, wymagane jest 

dołączenie do dokumentów skanu stosownego pełnomocnictwa.  

  

1.7 
Partycypacja przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowanych fazy B+R 

w co najmniej 20% 
  

1.8 Zgodność czasu realizacji fazy B+R z warunkami Programu   

* Dofinansowanie może być przyznane Wnioskodawcy, który oświadczy o: 

- niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł 

- niezaleganiu z wypłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

2. Kryteria merytoryczne (obligatoryjne) 
Wymagane: 

• minimalna ilość punktów łącznie 24,5  

• osiągnięcie minimalnych progów w poszczególnych kryteriach    

Ocena Próg 

2.1 
Możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce lub ich 

innego praktycznego wykorzystania  
0-5 3 

2.2 Wartość naukowa projektu  0-5 2 

2.3 Dorobek wykonawców  0-5 2 

2.4 
Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich 

niezbędnych do wykonania projektu  
0-5 2 

2.5 Przewidywane efekty ekonomiczne  0-5 3 

2.6 Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu 0-5 3 

2.7 
Efekt ekologiczny (realność osiągnięcia zakładanego efektu 

ekologicznego) 
0-5 3 

2.8 
Zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań 

objętych projektem oraz w stosunku do oczekiwanych wyników 
** 

 

Wniosek w każdym z kryteriów 2.1 – 2.7 jest oceniany w skali od 0 do 5 punktów, przy czym liczba 

przyznanych punktów oznacza spełnienie danego kryterium w stopniu: 

 5 – doskonałym 
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4 – bardzo dobrym 

3 – dobrym 

2 – przeciętnym 

1 – niskim 

0 – niedostatecznym 

Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej wniosku wynosi 35. 

Rekomendowane do dofinansowania będą jedynie te wnioski, które uzyskają w każdym z kryteriów 

oceny próg określony punktowo dla danego kryterium i jednocześnie wniosek uzyska ocenę 

sumaryczną wyższą lub równą 24,5 pkt. 

 

 

** W Kryterium 2.8 zadaniem ekspertów będzie weryfikacja zasadności kosztów (zasadne/niezasadne) 

i, w przypadku braku zasadności kosztów, określenie pozycji wymagających korekty. 

 


