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Cel konkursu

Celem konkursu jest wyselekcjonowanie najwyższej jakości
projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy
Polski oraz poszczególnych regionów.

Poddziałanie 4.1.2. Celem Regionalnych agend naukowo-badawczych
(RANB) jest zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie
prowadzenia prac B+R, wpisujących się w regionalne inteligentne
specjalizacje.

Zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych
 Zdrowe Społeczeństwo (1-6)
 Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
(7-9)
 Zrównoważona energetyka, transport i budownictwo (10-15)
 Innowacyjne technologie dla środowiska (16-18)

 Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (19-26)

Harmonogram konkursu

30.05.2016

30.06.2016

29.07.2016

Ogłoszenie Rozpoczęcie Zakończenie
naboru
konkursu
naboru
wniosków
wniosków

ok. 90 dni

Ogłoszenie
wyników

Wnioskodawca
Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum w
skład którego mogą wchodzić:

Wnioskod
aw ca

do 100 %
Zgodnie z
pomocą
publiczną

• co najmniej jedna jednostka naukowa
• co najmniej jedno przedsiębiorstwo

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów,
z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/
przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu
wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum musi być wyłącznie
jednostka naukowa.

Intensywność pomocy publicznej
Tabela ilustrująca maksymalną intensywność pomocy

Status
przedsiębiorcy

Maksymalna
Maksymalna
Maksymalna
pomoc na badania
pomoc na
pomoc na
przemysłowe
badania
prace
z uwzględnieniem
przemysłowe
rozwojowe
premii

Maksymalna pomoc
na prace rozwojowe
z uwzględnieniem
premii

Mikroprzedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Małe
przedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Średnie
przedsiębiorstwa

60%

75%

35%

50%

Przedsiębiorstwa
inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

Projekt
• obejmuje realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac
rozwojowych bądź wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 1 mln zł
• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 8 mln zł

Etapy
• Maksymalnie 10 etapów ( w tym przynajmniej jeden w ramach
eksperymentalnych prac rozwojowych.) Etap może być realizowany
wyłącznie przez jednego członka konsorcjum.

Czas realizacji
• Okres realizacji nie może przekroczyć 3 lat.
• Realizacja projektu nie może wykraczać poza końcową datę realizacji
PO IR tj. 31 grudnia 2023 r.

Wdrożenie wyników projektu
wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych
prac rozwojowych do własnej działalności
gospodarczej
przedsiębiorcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług
udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na
korzystanie z
przysługujących Wnioskodawcy i/lub konsorcjantowi/konsorcjantom praw
własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez
innego przedsiębiorcę
sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu
wprowadzenia ich do działalności gospodarczej przedsiębiorcy spoza
konsorcjum (za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników tych badań w
celu ich dalszej odsprzedaży)

Wdrożenie w
okresie
3 lat od
zakończenie
projektu

Sprawozdanie z
wdrożenia w
terminie 30 dni od
dnia zakończenia
wdrożenia

Informacja o efektach
społecznych i
gospodarczych wdrożenia
w terminie 1 roku od
zatwierdzenia przez IP

Budżet konkursu i alokacja w podziale na regiony
Kwota środków przeznaczonych
na dofinansowanie projektów - 400 000 000 PLN

W ramach alokacji kategorii regionów słabiej
rozwiniętych – 372 000 000 PLN
W ramach alokacji kategorii regionów
lepiej rozwiniętych -28 000 000 PLN

Wydatki w ramach projektu będą przypisywane
do poszczególnych kategorii regionów
proporcjonalnie do liczby województw w
których siedziby mają członkowie konsorcjum

Procedura konkursowa
Złożenie wniosku
I etap oceny: Ocena formalna
II etap oceny: (Pre-panel)

III etap oceny: (Panel)
Ogłoszenie wyników konkursów
Zawarcie umów o dofinansowanie
Procedura odwoławcza

Kryteria formalne wyboru projektów
w Poddziałaniu 4.1.2
Regionalne agendy naukowo-badawcze

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ
WNIOSEK
• Złożenie wniosku we właściwej instytucji;
• Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania;
• Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów;
• Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją i wymogami regulaminu.

WNIOSKODAWCA
• Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
• Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

PROJEKT
•Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
•Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR
•Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania
•Projekt jest zgodny z polityką równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
•Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
•Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w
ramach danego działania PO IR

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
• Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

Wynik oceny formalnej

W wyniku oceny formalnej wniosek o dofinansowanie może
zostać:
1) skierowany do II etapu oceny (ocena pozytywna) –
w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych;
2) odrzucony (ocen negatywna) w przypadku niespełnienia
któregokolwiek z kryteriów formalnych;

3) skierowany do poprawy – w przypadku stwierdzenia braków
formalnych lub oczywistych omyłek – (dopuszczalne jest
jednokrotne dokonanie uzupełnień i poprawy wniosku)

Kryteria merytoryczne wyboru projektów
w Poddziałaniu 4.1.2
Regionalne agendy naukowo-badawcze

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
– II etap oceny

Kryteria merytoryczne dostępu (ocena TAK/NIE):
• Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace
rozwojowe oraz dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
• Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w zakres
regionalnych agend naukowo-badawczych (RANB)
• Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów
projektu
• Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia
jego prawidłową realizację

Kryteria merytoryczne punktowane:
• Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i
przedmiotu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane
(skala od 0 do 5 pkt);
• Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową
realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (skala od 0 do 5 pkt);
• Oryginalność rozwiązania będącego przedmiotem projektu(skala od 0 do
5 pkt);
• Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (skala od 0 do 5 pkt);
• Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 albo 3
pkt);
• Projekt ma charakter ponadregionalny (0 albo 1 pkt).

Ocena merytoryczna w zakresie
naukowo-technologicznym - II etap oceny
Kryteria merytoryczne dostępu (ocena
TAK/NIE):
1. Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
oraz dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
2. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w zakres regionalnych
agend naukowo-badawczych (RANB)

Kryteria merytoryczne punktowane:
1. Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu
i przedmiotu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane (skala od 0
do 5 pkt); min. 3/5 pkt.
2. Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową
realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (skala od 0 do 5 pkt); min. 3/5 pkt.

Ocena merytoryczna w zakresie
gospodarczo-biznesowym – II etap oceny

1. Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów
projektu
2. Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego
prawidłową realizację

1. Oryginalność rozwiązania będącego przedmiotem projektu (skala od 0 do 5 pkt);
min. 3/5 pkt.
2. Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (skala od 0 do 5 pkt);
min. 3/5 pkt.
3. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 albo 3 pkt);
4. Projekt ma charakter ponadregionalny (0 albo 1 pkt).

Oryginalność rozwiązania będącego
przedmiotem projektu
Rozwiązanie “nowe dla rynku” – 3 pkt.
Firma jako pierwsza wprowadza rozwiązanie będące przedmiotem projektu na
rynek, na którym działa, przy czym rynek jest definiowany jako firma i jej
konkurenci. Zakres terytorialny „nowości dla rynku” zależy od tego, jak dana firma
sama postrzega rynek, na którym działa, co oznacza, że rynek może obejmować
zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne.

1)

Rozwiązanie “nowe dla świata” – 4 pkt.
Firma jako pierwsza wprowadza rozwiązanie będące przedmiotem projektu na
wszystkich rynkach i we wszystkich sektorach, zarówno w kraju jak i w skali
międzynarodowej. Rozwiązanie będące przedmiotem projektu charakteryzuje się
jakościowo wyższym stopniem nowości niż „nowe dla rynku”

2)

3) Rozwiązanie będzie mieścić się w kategorii “innowacja przełomowa” – 5 pkt.
Rozwiązanie będące przedmiotem projektu wywiera znaczący wpływ na rynek oraz
na działalność gospodarczą firm na tym rynku. Pojęcie innowacji przełomowej
odnosi się do skutków innowacji, a nie do aspektu nowości. Może ona skutkować
m.in. zmianą struktury rynku, stworzeniem nowych rynków lub doprowadzeniem do
sytuacji, w której istniejące produkty staną się przestarzałe.
Rozwiązania, które mieszczą się w kategorii „nowe dla firmy”, albo poniżej
otrzymują 2 pkt lub mniej, w zależności od oceny ekspertów.

PROJEKTY OCENIANE PRZEZ PANEL EKSPERTÓW

Kryteria
punktowane

•
•

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 24.
Aby projekt mógł przejść do etapu oceny przez panel ekspertów musi spełnić łącznie 3 warunki:
1) uzyskać pozytywną ocenę w ramach kryteriów dostępu,
2) otrzymać min. 15 pkt. na 24 możliwe oraz
3) w każdym z poniższych kryteriów:
 Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i przedmiotu projektu, a ryzyka
z nimi związane zostały zdefiniowane
 Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie
prac B+R;
 Oryginalność rozwiązania będącego przedmiotem projektu
 Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
musi otrzymać minimum 3 z 5 możliwych do uzyskania punktów.
Zaplanowane prace
B+R są adekwatne i
niezbędne do
osiągnięcia celu i
przedmiotu projektu, a
ryzyka z nimi związane
zostały zdefiniowane

Zespół badawczy oraz
zasoby techniczne
zapewniają
prawidłową realizację
zaplanowanych w
projekcie prac B+R

min. 3/5 pkt.

min. 3/5 pkt.

Oryginalność
rozwiązania
będącego
przedmiotem
projektu

min. 3/5 pkt.

Zapotrzebowanie
rynkowe i
opłacalność
wdrożenia

min. 3/5 pkt.

+

Wdrożenie
rezultatów
projektu
planowane jest
na terenie RP

Projekt ma
charakter
ponadregionalny

0 lub 3 pkt.

0 lub 1 pkt.

Do dofinansowania może zostać wyłoniony
projekt, który:
1) został rekomendowany przez Panel ekspertów do dofinansowania

2) mieści się w dostępnej alokacji na konkurs, w tym w ramach dostępnej alokacji na
dofinansowanie udziału w projektach podmiotów posiadających siedzibę na terenie
województwa mazowieckiego
W przypad ku gd y d ostępny bud żet nie w ystarczy na d ofinansow anie
w szystkich pozytyw nie ocenionych projektów w sparcie uzyskują projekty, które:
a) zd obyły najw ięcej punktów w ram ach oceny m erytorycznej punktow anej,
b) w przypad ku projektów z jed nakow ą liczbą punktów, o otrzym aniu w sparcia d ecyd uje
liczba punktów otrzym anych w poszczególnych kryteriach w kolejności:

1) Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia;
2) Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i
przedmiotu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane;
3) Oryginalność rozwiązania będącego przedmiotem projektu;
4) Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację
zaplanowanych w projekcie prac B+R.

Po zakończeniu oceny :

1) Listę projektów wybranych do dofinansowania, obejmującą wnioski
rekomendowane przez Panel Ekspertów do dofinansowania oraz spełniające
warunki, o których mowa powyżej
2) Listę projektów niewybranych do dofinansowania ze względu na
brak alokacji – spełniających kryteria i minimalną liczbę punktów,
obejmującą wnioski rekomendowane przez Panel Ekspertów do dofinansowania,
dla których zabrakło środków w ramach alokacji na dany konkurs oraz
3) Listę projektów niewybranych do dofinansowania ze względu na
niespełnienie kryteriów lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów,
obejmującą wnioski nierekomendowane przez Panel do dofinansowania.

Dziękuję
za uwagę

