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Kryteria wyboru Grantobiorców 

Projekt grantowy Sieć otwartych innowacji 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii 

 

 

Brzmienie 

kryterium 

 

Opis kryterium (ocena „zero-jedynkowa”) - Wnioskodawcy oraz projekty muszą 

spełnić wszystkie kryteria wyboru, ocena „0” eliminuje Wniosek 

 

Wniosek został 

wypełniony  

i złożony 

zgodnie  

z właściwą 

instrukcją 

Wniosek został złożony na właściwym formularzu oraz jego wypełnienie zgodne jest 

z dokumentem „Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu na 

doradztwo” (Załącznik nr 5 do Regulaminu). 

Wniosek zawiera wszystkie załączniki, które są prawidłowo wypełnione  

i podpisane. 

Wnioskodawca  

nie podlega 

wykluczeniu  

z ubiegania się 

o Grant 

W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w: 

1. art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2. 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; 

3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

oraz 

4. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

a) nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 

dotyczących pomocy państwa (w szczególności Rozporządzenia  

Nr 651/2014); 

b) nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający  

z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną  

z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym; 

c) w przypadku gdy jest osobą fizyczną - nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, 

przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi  

i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi 

bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane  

z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

W przypadku Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną każdy członek 

organu zarządzającego bądź każdy wspólnik spółki osobowej 
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nieposiadającej organu zarządzającego składa oświadczenie, że nie został 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych 

zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, 

systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane 

z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

Kryteria będą oceniane na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy, będących 

integralną częścią Wniosku – pkt VI.  

ARP S.A. pozostawia sobie możliwość weryfikowania prawdziwości składanych 

przez Wnioskodawców oświadczeń. Wnioskodawca jest zobowiązany do 

współpracy w tym zakresie. 

Dodatkowo ARP S.A. wystąpi do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego 

o informację, czy rekomendowany do dofinansowania Wnioskodawca nie widnieje 

w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków 

przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich. 

Wnioskowana 

kwota wsparcia 

jest zgodna  

z zasadami 

finansowania 

projektów 

obowiązującymi  

dla Działania 

2.2 POIR: 

Otwarte 

innowacje – 

wspieranie 

transferu 

technologii oraz 

przepisami w 

zakresie 

pomocy 

publicznej 

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia mając na uwadze 

pułapy określone w: 

 Rozporządzeniu nr 651/2014;  

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wpieranie transferu technologii  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; 

 Regulaminie. 

 

Maksymalna intensywność dofinansowania usług doradczych wynosi: 

- 85% (80% dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego) kosztów 

kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na 

wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie 

przekroczyła 200 000,00 euro w okresie trzech lat kalendarzowych 

poprzedzających złożenie Wniosku;   

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.  

 

Obliczając powyższy limit 200 000,00 euro należy uwzględnić kwoty pomocy 

otrzymanej przez Wnioskodawcę oraz przez przedsiębiorców z nim powiązanych 

(w rozumieniu w art. 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Nr 651/2014). 

Zgodnie z tym przepisem "Przedsiębiorstwa powiązane" oznaczają 

przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: 

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli 

udziałowca/akcjonariusza lub członka; 

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 
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c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne 

przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub 

postanowień w jego statucie lub umowie spółki; 

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego 

przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi 

udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość 

praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. 

Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w art.3 

ust. 2 akapit drugi załącznika nr 1 do Rozporządzenia Nr 651/2014) tj.: 

a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub 

grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu  

o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. anioły 

biznesu), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych aniołów biznesu  

w jedno przedsiębiorstwo wynosi mniej niż 1 250 000 EUR; 

b) uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; 

c) inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego; 

d) niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz 

liczbą mieszkańców poniżej 5 000 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio     

w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako 

udziałowców/ akcjonariuszy. 

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie 

pierwszym art. 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Nr 651/2014. za 

pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa lub jednego z inwestorów,    

o których mowa w art. 3 ust. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Nr 651/2014, 

również uznaje się za powiązane. 

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków, za pośrednictwem 

osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie, również uznaje 

się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub 

część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych. 

Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się 

bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku 

właściwego. 

 

Kryterium oceniane na podstawie informacji (oświadczeń) zawartych we Wniosku 

w pkt VI. 

Wnioskodawca 

jest 

zarejestrowany  

i prowadzi 

działalność 

gospodarczą na 

terenie Polski 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:  

 w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym - adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   

 w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji 

Działalności Gospodarczej - co najmniej jeden adres wykonywania działalności 

gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Kryterium oceniane na podstawie informacji zawartych w szczególności w pkt I.3 

oraz II.2 Wniosku. 

Doradztwo 

zostanie 

rozpoczęte po 

dniu złożenia 

Wniosku 

W ramach kryterium dokonuje się oceny, czy Wnioskodawca nie rozpoczął 

korzystania z doradztwa przed dniem następującym po dniu złożenia Wniosku.  

Usługi doradcze mogą zostać rozpoczęte i wydatki mogą być kwalifikowalne po dniu 

złożenia Wniosku. 

 

Kryterium oceniane na podstawie informacji (oświadczeń) zawartych we Wniosku 

w pkt VI. 

Przedmiot 

doradztwa nie 

dotyczy 

rodzajów 

działalności 

wykluczonych  

z możliwości 

uzyskania 

wsparcia w 

ramach 

Działania 2.2 

POIR: Otwarte 

innowacje – 

wspieranie 

transferu 

technologii 

Przedmiot doradztwa nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych  

z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa: 

 w art. 1 Rozporządzenia Nr 651/2014, 

 w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (zwane dalej Rozporządzeniem PE 

i Rady (UE) Nr 1301/2013. 

 

Dodatkowo należy podkreślić, iż przepisy art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady 

(UE) Nr 1301/2013 wskazują na zakaz wsparcia projektów dotyczących:  

a) likwidacji oraz budowy elektrowni jądrowych;  

b) inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy 

działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;  

c) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów 

tytoniowych;  

d) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 

pomocy państwa;  

e) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane  

z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub 

ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 

Kryterium oceniane na podstawie informacji zawartych, w szczególności w pkt I.1 

Wniosku. 

Wnioskodawca 

ma status 

Małego (w tym 

Mikro) lub 

Średniego 

Przedsiębiorcy 

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

załącznika I do Rozporządzenia nr 651/2014. 

 

Jeżeli w wyniku weryfikacji statusu przedsiębiorcy okaże się, że rzeczywisty status 

Wnioskodawcy wyklucza go z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach 

działania, Wniosek zostanie odrzucony.  

 

Dane określone w pkt I.2 Wniosku muszą być spójne z załączonym do Wniosku      

OŚWIADCZENIEM O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP, który stanowi Załącznik  

nr 1 do Wniosku.  

Dane te będą również weryfikowane z danymi dostępnymi w: 
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-  KRS pod adresem strony internetowej www.ems.ms.gov.pl, 

- CEiDG pod adresem strony internetowej www.prod.ceidg.gov.pl,  

- a w razie powzięcia przez oceniających wątpliwości, również w innych systemach 

informacji prawnej oraz innych dokumentach zażądanych od Wnioskodawcy. 

Przedmiot 

projektu wpisuje 

się w co 

najmniej jedną  

z Krajowych 

Inteligentnych 

Specjalizacji  

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) to zestaw obszarów technologicznych        

i branż zgrupowanych w  inteligentnych specjalizacjach przyporządkowanych do 

obszarów/działów tematycznych, z których podmioty mogą ubiegać się o fundusze 

europejskie w ramach krajowych programów operacyjnych.  

Ocena dokonywana będzie zgodnie z aktualną wersją KIS. KIS jest dokumentem 

otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji  

w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-

gospodarcze. Szczegółowy opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji dostępny 

jest na stronie internetowej: http://smart.gov.pl/pl/specjalizacje. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w szczególności  

w pkt II.5  Wniosku o powierzenie grantu na doradztwo. 

  

http://www.ems.ms.gov.pl/
http://www.prod.ceidg.gov.pl/

