Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 50/2018
z dnia 23 maja 2018 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY PROJEKTÓW
W KONKURSIE NR 9/1.2/2017 W RAMACH DZIAŁANIA 1.2
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

I.

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) IP – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą, tj. podmiot, któremu została
powierzona, w drodze porozumienia zawartego z IZ, realizacja zadań w ramach PO IR
– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
2) IZ – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą PO IR;
3) Komisji – należy przez to rozumieć komisję oceny projektów, powołaną na podstawie
Zarządzenia nr 50/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia
23 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji oceny projektów w konkursie
nr 9/1.2/2017 w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020;
4) konkursie – należy przez to rozumieć konkurs nr 9/1.2/2017, organizowany w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 „Sektorowe programy
B+R”;
5) NCBR – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
6) PO IR – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
7) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku
o dofinansowanie, obejmujące przeprowadzenie badań przemysłowych
i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych;
elementem przedsięwzięcia mogą być prace przedwdrożeniowe;
8) RK – należy przez to rozumieć Regulamin Konkursu nr 9/1.2/2017;
9) RKOP – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin prac Komisji;
10) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

11) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który złożył wniosek
o dofinansowanie, w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum – Lider
konsorcjum oraz Konsorcjanci ubiegający się o dofinansowanie; Lider konsorcjum
działa na rzecz i w imieniu własnym oraz Konsorcjantów na podstawie upoważnienia/
pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone w umowie konsorcjum;
12) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu wraz
z załącznikami złożony przez Wnioskodawcę do IP.
§ 2.
Cel powołania Komisji
1.
2.

Komisja realizuje zadania związane z oceną projektów złożonych w konkursie.
Komisja powoływana jest na okres od momentu rozpoczęcia procesu oceny
projektów do rozstrzygnięcia konkursu, a w przypadku wniesienia protestów
od oceny projektów – do czasu rozpatrzenia wszystkich protestów w konkursie.
§ 3.
Skład Komisji

1.

2.

3.

W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji – Dyrektor Działu Koordynacji i Współpracy z Ekspertami
NCBR (dalej: „DKE”) lub osoba upoważniona;
2) Sekretarz Komisji – Zastępca Dyrektora DKE, kierownik sekcji DKE lub osoba
upoważniona;
3) sekretarze paneli – pracownicy DKE wykonujący zadania określone w RKOP;
4) pracownicy IP – pracownicy DKE, biorący udział m.in. w ocenie projektów oraz
w procedurze odwoławczej w zakresie określonym przez RKOP;
5) koordynatorzy IP – pracownicy Działu Zarządzania Programami NCBR (dalej:
„DZP”) wykonujący zadania określone w RKOP;
6) eksperci – niezależni eksperci zewnętrzni odpowiedzialni za ocenę projektów
według kryteriów merytorycznych przeprowadzaną podczas panelu, w tym
przewodniczący panelu oraz ekspert wiodący.
W posiedzeniach Komisji, w charakterze obserwatorów, mogą uczestniczyć
przedstawiciele IZ, pracownicy IP oraz inne osoby spoza Komisji za zgodą
Przewodniczącego Komisji. Przed udziałem w posiedzeniach Komisji obserwatorzy
zobowiązani są do złożenia oświadczenia o poufności (Załącznik nr 1).
Członkowie Komisji mogą korzystać ze wsparcia administracyjnego osób
wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji, pod warunkiem złożenia przez te
osoby oświadczenia o poufności (Załącznik nr 1). Osoby zapewniające wsparcie
administracyjne Komisji nie dokonują oceny wniosków w rozumieniu ustawy.
W przypadku konfliktu interesów osoby zapewniającej wsparcie administracyjne,
rozumianego jako relacja osobista, umowna lub majątkowa pomiędzy taką osobą
a Wnioskodawcą lub członkami kluczowego personelu Wnioskodawcy określonego
we wniosku, osoba zapewniająca wsparcie administracyjne niezwłocznie
powstrzymuje się od dalszego wsparcia Komisji w przedmiocie oceny projektu
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złożonego przez danego Wnioskodawcę oraz zawiadamia o tym fakcie
Przewodniczącego Komisji.
§ 4.
Zadania Komisji
1.

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) dbałość o zgodność pracy Komisji z RKOP i RK;
2) kierowanie pracami Komisji, w tym dbałość o jej sprawne funkcjonowanie;
3) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę
projektów przez osoby i podmioty niebiorące w niej udziału;
4) zatwierdzanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych
do dofinansowania w ramach konkursu;
5) zatwierdzanie protokołu z prac Komisji w ramach konkursu (Załącznik nr 7).
2. Do zadań Sekretarza Komisji należy w szczególności:
1) przydzielanie ekspertów do oceny projektów według kryteriów merytorycznych;
2) zatwierdzenie pełnego składu panelu (eksperci i przewodniczący panelu);
3) wyznaczanie
przewodniczących
paneli
i
ekspertów
wiodących
dla poszczególnych projektów w ramach paneli;
4) wyznaczanie terminów prac paneli;
5) sporządzanie protokołu z prac Komisji w ramach konkursu (Załącznik nr 7);
6) sporządzanie protokołu z prac Komisji w ramach rozpatrywania protestów
(Załącznik nr 9);
7) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Komisji.
3. Do zadań sekretarza panelu należy w szczególności:
1) obsługa organizacyjno-techniczna prac paneli oraz udział w pracach paneli, w tym
zadbanie o prawidłowy proces rejestracji dźwiękowej spotkania z Wnioskodawcą
podczas paneli;
2) przedstawienie na posiedzeniu panelu historii wniosku złożonego wcześniej
(poprzednia ocena na etapie panelu, odwołania, ponownej oceny - jeśli dotyczy);
3) sporządzenie protokołów z prac paneli (Załącznik nr 6);
4) niezwłoczne powiadamianie Sekretarza Komisji o okolicznościach wyłączających
eksperta z udziału w ocenie danego projektu/rozpatrywaniu protestu;
5) niezwłoczne powiadamianie Sekretarza Komisji o okolicznościach mogących
budzić wątpliwości co do bezstronności eksperta w ocenie danego
projektu/rozpatrywaniu protestu;
6) wykonywanie innych zadań pracownika IP, o których mowa w ust. 4.
4. Do zadań pracownika IP należy w szczególności:
1) dokonywanie oceny wniosków według kryteriów formalnych, oraz weryfikowanie
warunków formalnych określonych w RK;
2) sporządzanie listy wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę według kryteriów
formalnych;
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3) dostarczanie niezbędnych materiałów ekspertom, w tym udostępnienie
ekspertom poprzedniego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do NCBR
wraz z informacją o przebiegu jego oceny merytorycznej (jeśli dotyczy);
4) wzywanie Wnioskodawców do udziału w posiedzeniu panelu, podczas którego
projekty przez nich złożone będą przedmiotem obrad panelu;
5) odbieranie i weryfikacja uzasadnień do ocen projektów sporządzonych przez
ekspertów po zakończeniu prac ekspertów;
6) sporządzanie/aktualizacja
list
projektów
rekomendowanych
i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu;
7) weryfikacja wymogów formalnych protestów od wyników oceny według kryteriów
formalnych;
8) weryfikacja pierwotnej oceny wniosku według kryteriów formalnych w kontekście
podniesionych zarzutów oraz przygotowanie propozycji rozstrzygnięcia protestu na
Karcie procedury odwoławczej (Załącznik nr 8) i przedłożenie jej do zatwierdzenia
Dyrektorowi NCBR;
9) ocena formalna protestów od wyników oceny wniosku według kryteriów
merytorycznych;
10) organizacja procesu rozpatrywania protestów od wyników oceny według kryteriów
merytorycznych, w tym odbiór i weryfikacja oceny będącej propozycją
rozstrzygnięcia protestu;
11) sporządzanie Karty procedury odwoławczej (Załącznik nr 8) i przedłożenie jej do
zatwierdzenia Dyrektorowi NCBR;
12) sporządzanie/aktualizacja
list
projektów
rekomendowanych
i nierekomendowanych do finansowania w wyniku rozpatrzenia protestów
w ramach konkursu;
13) niezwłoczne powiadamianie Sekretarza Komisji o okolicznościach wyłączających
pracownika z udziału w ocenie danego wniosku/rozpatrywaniu protestu;
14) niezwłoczne powiadamianie Sekretarza Komisji o wystąpieniu okoliczności, które
mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności w ocenie danego wniosku
/rozpatrywaniu protestu.
5. Koordynator IP pełni rolę doradczą i wspiera działania Komisji (jego udział w pracach
Komisji jest fakultatywny).
6. Do zadań przewodniczącego panelu należy w szczególności wykonywanie zadań
eksperta, o których mowa w ust. 7, oraz:
1) dbałość o zgodność pracy ekspertów z RKOP i RK;
2) kierowanie pracami panelu, w tym zapewnienie sprawnego funkcjonowania
posiedzeń (jeśli dotyczy);
3) podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w przypadku rozbieżności zdań
między członkami panelu dotyczących dokonywanej oceny projektu;
4) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez
osoby i podmioty niebiorące w niej udziału;
5) zatwierdzanie protokołów z prac panelu.
7. Do zadań eksperta należy w szczególności:
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8.

9.

1) terminowe i rzetelne dokonywanie oceny projektów według kryteriów
merytorycznych;
2) niezwłoczne powiadamianie Sekretarza Komisji /sekretarza panelu
o okolicznościach wyłączających eksperta z udziału w ocenie danego
projektu/rozpatrywaniu protestu;
3) niezwłoczne
powiadamianie
Sekretarza
Komisji/sekretarza
panelu
o okolicznościach mogących budzić wątpliwości co do bezstronności eksperta
w ocenie danego projektu/rozpatrywaniu protestu;
4) w przypadku otrzymania przez IP protestu od wyniku oceny według kryteriów
merytorycznych – weryfikacja pierwotnej oceny według kryteriów
merytorycznych projektu w kontekście podniesionych zarzutów oraz dokonanie
oceny według kryteriów merytorycznych projektu w zakresie objętym protestem.
Do zadań eksperta wiodącego, należy w szczególności wykonywanie zadań eksperta,
o których mowa w ust. 7, oraz:
1) przedstawienie na posiedzeniu panelu najistotniejszych informacji o projekcie;
2) przedstawienie na posiedzeniu panelu najistotniejszych informacji o zmianach
w projekcie w porównaniu z jego wersją zawartą we wniosku uprzednio
złożonym do NCBR (jeśli dotyczy);
3) sporządzenie uzasadnienia oceny uzgodnionej podczas prac panelu w Karcie
oceny według kryteriów merytorycznych (Załącznik nr 5).
Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania zasad bezstronności, a także
do zachowania poufności prac Komisji oraz danych i informacji zawartych
we wnioskach/protestach oraz pozyskanych podczas procesu oceny, w szczególności
do złożenia oświadczenia dotyczącego bezstronności lub poufności odpowiedniego
dla pełnionej przez siebie funkcji w Komisji (Załącznik nr 1, 2 lub 4).
§ 5.
Ogólne zasady dokonywania oceny projektów w konkursie

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ocena projektu odbywa się na zasadach opisanych w § 7-10 RK.
Ocena projektu obejmuje:
1) ocenę według kryteriów formalnych – dokonywaną przez pracowników IP,
2) ocenę według kryteriów merytorycznych – dokonywaną przez ekspertów.
Komisja ocenia również projekty w ramach procedury odwoławczej, zgodnie
z zasadami przewidzianymi w RKOP oraz ustawie.
W rozpatrywaniu protestu nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane
w przygotowanie projektu, którego protest dotyczy, lub ocenę tego projektu.
Członkowie Komisji oceniają wniosek/projekt/rozpatrują protest w sposób rzetelny
i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
Oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 9, składane są w systemie informatycznym
IP albo w wersji papierowej.
Niezłożenie oświadczeń, o których mowa § 4 ust. 9, uniemożliwia członkom Komisji
udział w ocenie danego wniosku/projektu/rozpatrzeniu protestu.
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8.

9.

Ocena według kryteriów formalnych wniosku, jak również wypełnianie/
zatwierdzanie stosownych kart oraz protokołów, wybór ekspertów, wymiana
korespondencji oraz dokumentów w ramach oceny projektu między członkami
Komisji, odbywa się poprzez system informatyczny IP.
W przypadku, gdy korzystanie z systemu informatycznego IP nie jest możliwe,
czynności określone w RKOP wykonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub tradycyjnej, o czym zostają poinformowani wszyscy członkowie Komisji.
II. OCENA WNIOSKÓW WEDŁUG KRYTERIÓW FORMALNYCH
§ 6.
Zasady dokonywania oceny według kryteriów formalnych

1.
2.
3.
4.

5.

Ocena według kryteriów formalnych wniosku przeprowadzana jest przez dwóch
pracowników IP (członków Komisji), w systemie informatycznym IP.
Ocena według kryteriów formalnych wniosku dokonywana jest w systemie „zerojedynkowym”, w oparciu o katalog kryteriów formalnych.
Ocena według kryteriów formalnych wniosku dokumentowana jest w Karcie oceny
według kryteriów formalnych (Załącznik nr 3).
W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku pracownik IP może
poprawić tę omyłkę, informując o tym Wnioskodawcę albo wezwać Wnioskodawcę
za pośrednictwem systemu informatycznego IP do poprawy oczywistej omyłki w tym
systemie w terminie wskazanym w RK.
W przypadku skierowania wniosku do poprawy w zakresie oczywistej omyłki ocena
według kryteriów formalnych wniosku jest powtarzana, jednak tylko w zakresie
poprawek dokonanych przez Wnioskodawcę.
III. OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU
§ 7.
Zasady ogólne dokonywania oceny według kryteriów merytorycznych projektów

1.
2.

3.

Ocena według kryteriów merytorycznych projektu dokonywana jest przez ekspertów
w ramach panelu.
Proces oceny obejmuje:
1) ocenę indywidualną ekspertów1,
2) wizytę panelu u Wnioskodawcy,
3) ostateczną ocenę panelu i uzasadnienie oceny sporządzane przez eksperta
wiodącego.
Ocena według kryteriów merytorycznych projektu ocenionego pozytywnie według
kryteriów formalnych może odbyć się przed zakończeniem oceny według kryteriów
formalnych pozostałych wniosków złożonych w konkursie.

1

ocena indywidualna (tj. wypełnienie przez pojedynczego eksperta karty oceny merytorycznej) nie stanowi oceny
projektu.
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4.
5.

Ocena według kryteriów merytorycznych przeprowadzana jest dla wniosków
ocenionych pozytywnie według kryteriów formalnych.
W przypadku stwierdzenia uchybienia w zakresie oczywistych omyłek we wniosku
podczas oceny, ekspert informuje o tym fakcie sekretarza panelu. Wniosek jest
wycofywany z oceny w celu dokonania poprawy tej omyłki przez Wnioskodawcę
w terminie wskazanym w RK, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Wniosek poprawiony w powyższym trybie jest poddawany ocenie.
§ 8.
Tryb pracy panelu

1.
2.

W skład panelu wchodzi co najmniej trzech ekspertów, w tym ekspert wiodący
i przewodniczący panelu.
Sekretarz Komisji wyznacza ekspertów, wchodzących w skład panelu, biorąc pod
uwagę w szczególności:
 posiadaną przez nich wiedzę oraz ich doświadczenie,
 zakres projektu,
 klasyfikację dziedzin nauki według OECD,
 PKD projektu,
 nomenklaturę dla analizy i porównań programów i budżetów naukowych (NABS),

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

 Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
Sekretarz Komisji wyznacza przewodniczącego panelu oraz eksperta wiodącego przy
czym, ten sam ekspert może pełnić rolę zarówno przewodniczącego panelu oraz
eksperta wiodącego.
Wybór ekspertów do oceny przeprowadzany jest zgodnie z Instrukcją: Pozyskanie i
dobór eksperta na potrzeby wyboru projektów do dofinansowania (w tym procedury
odwoławczej) oraz realizacji zadań wynikających z umów o dofinansowanie
projektów w ramach POIR obowiązującą w IP.
Dla ważności oceny projektu według kryteriów merytorycznych w ramach panelu
wymagana jest obecność co najmniej 3 ekspertów (kworum).
Ekspertom wchodzącym w skład panelu wysyłane jest zapytanie dotyczące
możliwości oceny danych projektów.
Po przyjęciu zamówienia z danego panelu, ekspertowi udostępniane są wszelkie
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny projektów według kryteriów
merytorycznych, przy czym przez przyjęcie zamówienia należy rozumieć złożenie
oświadczenia o bezstronności, poufności oraz o spełnianiu wymogów, o których
mowa w art. 68a ust. 3 ustawy.
W przypadku, gdy projekt będący przedmiotem oceny został złożony wcześniej
do NCBR i był już przedmiotem oceny według kryteriów merytorycznych (w innym
konkursie), ekspertom przed posiedzeniem panelu, udostępniany jest wniosek o
dofinansowanie uprzednio złożonego projektu, w celu dokonania analizy zmian w
projekcie.
Panel ocenia projekt w odniesieniu do każdego z kryteriów oceny merytorycznej oraz
przeprowadza weryfikację danych zawartych we wniosku o dofinansowanie
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ze stanem faktycznym w trakcie wizyty w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie
Wnioskodawcy.
10. Przed wizytą, o której mowa powyżej każdy ekspert niezależnie przygotowuje
indywidualną ocenę projektu, która jest następnie udostępniana pozostałym
członkom panelu.
11. Podczas wizyty Wnioskodawca ma możliwość odniesienia się do pytań i
ewentualnych wątpliwości panelu dotyczących projektu. Wizyta trwa maksymalnie
120 minut.
12. Po zakończeniu wizyty u Wnioskodawcy, Eksperci we własnym gronie (poza siedzibą
Wnioskodawcy) dokonują wspólnej analizy wniosku o dofinansowanie oraz wyjaśnień
udzielonych przez Wnioskodawcę i uzgadniają ostateczną ocenę projektu w zakresie
każdego kryterium.
13. Po zakończeniu wizyty ekspertom udostępniana jest informacja dotycząca przebiegu
oceny merytorycznej uprzednio złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, która
ma charakter pomocniczy w celu zapoznania się i dokonania ostatecznej oceny
projektu (jeśli dotyczy).
14. Co do zasady ocenę projektu w ramach kryteriów dostępu (ocena TAK/NIE) ustala się
na zasadzie konsensusu. W przypadku rozbieżności pomiędzy członkami panelu,
przewodniczący panelu zarządza jawne głosowanie. W przypadku równej liczby
głosów rozstrzygający głos ma przewodniczący panelu.. Sposób uzgodnienia oceny
odzwierciedlony jest w Karcie oceny według kryteriów merytorycznych (załącznik nr
5).
15. Ocenę w ramach kryteriów punktowanych (punktacja) ustala się na zasadzie
konsensusu. Każdy z członków panelu przyznaje punkty, które podlegają dyskusji.
W przypadku rozbieżności pomiędzy członkami panelu, przewodniczący panelu
proponuje punktację uwzględniającą propozycje poszczególnych członków panelu,
które padły podczas dyskusji i zarządza jawne głosowanie. W przypadku równej liczby
głosów rozstrzygający głos ma przewodniczący panelu. W sytuacji gdy
w wyniku głosowania nie jest możliwe uzgodnienie punktacji, z propozycji punktacji
podanych przez każdego członka panelu wyliczana jest średnia arytmetyczna.
Sposób uzgodnienia oceny odzwierciedlony jest w Karcie oceny według kryteriów
merytorycznych (załącznik nr 5).
16. Z prac panelu sporządzany jest protokół (Załącznik nr 6), zatwierdzany przez
przewodniczącego panelu.
17. Wyznaczony przez IP ekspert wiodący sporządza Kartę oceny według kryteriów
merytorycznych - wpisuje uzgodnioną przez panel ocenę oraz sporządza jej
uzasadnienie przy każdym kryterium. Dodatkowo szczegółowo opisuje sposób
uzgodnienia tej oceny.
18. Uzasadnienie oceny projektu podlega weryfikacji przez pracownika IP, zgodnie
z zasadami określonymi w § 11.
19. W wyniku oceny według kryteriów merytorycznych przeprowadzonej przez panel,
projekt, zgodnie z § 9 ust. 16 RK może zostać:
1) rekomendowany do dofinansowania,
2) nierekomendowany do dofinansowania.

8

20. W sytuacji, o której mowa w ust. 12 pkt 2, IP niezwłocznie pisemnie informuje
Wnioskodawcę o wyniku oceny projektu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem
o możliwości wniesienia protestu.
IV. WYNIK OCENY
§ 9.
Ostateczna ocena projektu
1.

2.

3.

Po zakończeniu prac Komisji sporządzany jest protokół (Załącznik nr 7) oraz lista
projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania dofinansowania.
Pracownik IP bezzwłocznie przekazuje do Dyrektora DZP odpowiedniego
koordynatora IP oraz Kierownika Sekcji informację o zakończonej ocenie według
kryteriów merytorycznych.
Po zakończeniu konkursu, w oparciu o ostateczną ocenę każdego z projektów
złożonych w konkursie, oraz na podstawie listy, o której mowa w ust. 1, koordynator
IP (lub wyznaczony pracownik DZP) sporządza i po akceptacji Kierownika Sekcji oraz
Dyrektora DZP, przekazuje do zatwierdzenia przez Dyrektora NCBR:
1) Listę projektów wybranych do dofinansowania;
2) Listę projektów niewybranych do dofinansowania ze względu na brak alokacji;
3) Listę projektów niewybranych do dofinansowania ze względu na niespełnienie
kryteriów lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów.
Po zatwierdzeniu przez Dyrektora NCBR list, o których mowa w ust. 2, oraz aktualizacji
tych list, zgodnie z § 10 ust. 5, pracownik DZP przekazuje na skrzynkę
listy.rankingowe.poir@mr.gov.pl skany podpisanych list w formacie pdf oraz listy
w wersji elektronicznej (w formacie xls), a także fiszki informacyjne dotyczące
podsumowania naboru.
§ 10.
Rozpatrywanie protestów

1.

W zakresie rozpatrywania protestów, do zadań Komisji należy w szczególności:
1) analiza zasadności zarzutów podnoszonych przez Wnioskodawcę w proteście;
2) w przypadku rozpatrywania protestu od wyników oceny według kryteriów
formalnych:
a) weryfikacja formalna protestu od wyników oceny według kryteriów
formalnych,
b) weryfikacja pierwotnej oceny według kryteriów formalnych wniosku,
c) dokonanie ponownej oceny według kryteriów formalnych wniosku oraz,
w sytuacji uznania protestu za zasadny, skierowanie do oceny;
3) w przypadku rozpatrywania protestu od wyników oceny według kryteriów
merytorycznych:
a) weryfikacja formalna protestu od wyników oceny według kryteriów
merytorycznych,
b) weryfikacja pierwotnej oceny według kryteriów merytorycznych projektu,
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c)

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

dokonanie ponownej oceny według kryteriów merytorycznych projektu
w zakresie objętym protestem;
4) przygotowanie propozycji rozpatrzenia protestu na Karcie procedury
odwoławczej (Załącznik nr 8) i przedłożenie jej do zatwierdzenia Dyrektorowi
NCBR.
Protest może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia, uwzględniony lub
nieuwzględniony.
Protest od wyników oceny według kryteriów merytorycznych, rozpatrywany jest przez
co najmniej 3 ekspertów.
W przypadku uznania zarzutów w proteście za niezasadne, utrzymana zostaje
dotychczasowa ocena danego kryterium przyznana podczas pierwotnej oceny
projektu. W przypadku uznania zarzutów w proteście za zasadne, przyznana ocena
nie może być niższa niż punktacja przyznana podczas pierwotnej oceny.
Sposób podejmowania decyzji przez członków panelu w zakresie protestu jest
tożsamy z trybem opisanym w § 8 ust. 11.
Z prac panelu odwoławczego sporządzany jest protokół (Załącznik nr 6), zatwierdzany
przez przewodniczącego panelu.
Po rozpatrzeniu protestów w ramach konkursu, sporządzany jest protokół z prac
Komisji na etapie procedury odwoławczej w ramach konkursu (Załącznik nr 8), który
zatwierdza Dyrektor DKE lub osoba upoważniona.
Po otrzymaniu z DKE protokołu z prac Komisji wraz z listą projektów
rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania po procedurze
odwoławczej, koordynator IP (lub inny pracownik DZP) uaktualnia listy projektów,
o których mowa w § 9 ust. 2.
Zaktualizowane listy, o których mowa w § 7 ust. 2 przekazywane są Dyrektorowi NCBR
do zatwierdzenia.
§ 11.
Szczegółowe zasady współpracy NCBR z ekspertami

1. Wypełniona przez eksperta wiodącego Karta oceny według kryteriów
merytorycznych/Karta procedury odwoławczej podlega weryfikacji przez pracownika
IP. Weryfikacja polega w szczególności na sprawdzeniu, czy:
1) wszystkie pozycje Karty oceny według kryteriów merytorycznych/Karty
procedury odwoławczej zostały wypełnione poprawnie, w szczególności czy
pozostają w zgodzie z postanowieniami RK i czy są zgodne z kryteriami oceny
projektów obowiązującymi w konkursie;
2) zawarte w Karcie oceny według kryteriów merytorycznych/Karcie procedury
odwoławczej uzasadnienie jest adekwatne i wyczerpujące.
2. W zależności od wyników weryfikacji, o której mowa w ust. 1, pracownik IP może:
1) przyjąć dokument przygotowany przez eksperta;
2) zwrócić się do eksperta z prośbą o jego uzupełnienie/poprawę;
3) nie przyjąć dokumentu.
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3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, ekspert wiodący dokonuje
uzupełnień/poprawy uzasadnienia oceny/propozycji rozpatrzenia protestu zgodnie
z uwagami IP.
4. Pracownik IP może nie przyjąć Karty oceny według kryteriów merytorycznych/Karty
procedury odwoławczej w szczególności, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
1) ekspert wiodący nie przygotuje dokumentu we wskazanym terminie;
2) ekspert wiodący nie dokonał uzupełnienia/poprawy dokumentu we
wskazanym zakresie lub w wyznaczonym terminie;
3) ekspert wiodący nie odpowiada na próby kontaktu ze strony pracownika IP.
5. W przypadku nieprzyjęcia Karty oceny według kryteriów merytorycznych/Karty
procedury odwoławczej przez pracownika IP ekspertowi wiodącemu nie przysługuje
wynagrodzenie.
6. W przypadku wycofania się z przygotowania Karty oceny według kryteriów
merytorycznych/Karty procedury odwoławczej, ekspert wiodący zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracownika IP oraz do zachowania
w poufności danych i informacji zawartych we wnioskach.
7. W przypadku nieprzyjęcia Karty oceny według kryteriów merytorycznych/Karty
procedury odwoławczej eksperta wiodącego przez pracownika IP lub wycofania się
eksperta z przygotowania któregokolwiek dokumentu, Karta oceny według kryteriów
merytorycznych/Karta procedury odwoławczej sporządzana jest przez innego członka
danego panelu.
8. Za należycie wykonaną pracę dot. sporządzenia oceny projektu/propozycji
rozpatrzenia protestu ekspertowi wskazanemu przez IP przysługuje wynagrodzenie
wypłacane w trybie i terminie określonym w zawartej z ekspertem odrębnej umowie,
według stawek określonych przez Dyrektora NCBR w zarządzeniu nr 108/2016 z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad współpracy z ekspertami Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju w brzmieniu uwzględniającym jego późniejsze zmiany.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, finansowane jest ze środków Pomocy
Technicznej PO IR.
10. Pracownicy IP uczestniczą w pracach Komisji w ramach swoich obowiązków
służbowych i z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji nie przysługuje im dodatkowe
wynagrodzenie.
§ 12.
Zmiana RKOP
Zmiany RKOP dokonuje Dyrektor NCBR na wniosek Przewodniczącego Komisji
lub co najmniej dwóch członków Komisji.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu prac Komisji

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI DLA
SEKRETARZA/OBSERWATORA* BIORĄCEGO UDZIAŁ W PRACACH PANELU
Nr projektu
IMIĘ I NAZWISKO
DATA POSIEDZENIA

Oświadczam, że:
1)

nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji
i dokumentów związanych z udziałem w pracach panelu,

2)

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych
mi w trakcie lub w wyniku udziału w pracach panelu oraz zobowiązuję się wykorzystywać je
wyłącznie dla celów związanych z udziałem w pracach panelu i nie ujawniać ich podmiotom
i osobom trzecim.

Data
Podpis

*niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA IP
I.
II.

O BEZSTRONNOŚCI (dotyczące okoliczności mogących rodzić konflikt interesów)
O POUFNOŚCI

IMIĘ I NAZWISKO
PRACOWNIKA IP
WNIOSKODAWCA
KONSORCJANCI
(jeśli dotyczy)
PODWYKONAWCA/Y
(jeśli dotyczy)

NUMER WNIOSKU O
DOFINANSOWANIE
PROJEKTU, W
ODNIESIENIU DO
KTÓREGO SKŁADANE JEST
OŚWIADCZENIE
I.

Część I: Oświadczenie o bezstronności (dotyczące okoliczności mogących rodzić konflikt
interesów)

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie mnie z udziału w
wyborze projektów, a w szczególności:
a) nie jestem wnioskodawcą1 lub nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do
drugiego stopnia z wnioskodawcą lub członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych wnioskodawcy2;
c) nie jestem związany/a z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki2;
d) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie lub nie
pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego
stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy lub nie jestem związany/a z przedstawicielem
wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki2;
e) nie pozostaję i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia
nie pozostawałem/łam z wnioskodawcą w stosunku służbowym lub innej formie współpracy
3
;
f) nie brałem/am udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem
oceny;
g) nie brałem/am udziału w przygotowaniu wniosku konkurującego4 o dofinansowanie
z wnioskiem będącym przedmiotem mojej oceny.

1

Przez wnioskodawcę należy rozumieć podmiot składający wniosek o dofinansowanie, konsorcjantów (jeśli
dotyczy) oraz podwykonawców zadań w projekcie.
2
Przesłanki dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.
3
Dot. stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy.
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h) nie brałem/am udziału w ocenie wniosku o dofinansowanie, którego dotyczy protest będący
przedmiotem oceny5.

Część II: Oświadczenie o poufności
Oświadczam, że:
1)

nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji
i dokumentów związanych z oceną projektu;

2)

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych
mi i wytworzonych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny projektu i zobowiązuję się
wykorzystywać je wyłącznie dla celów związanych z oceną projektu i nie ujawniać ich
podmiotom i osobom trzecim.

OŚWIADCZENIE SKŁADAM W ODNIESIENIU DO CZ. I i II
Imię i nazwisko pracownika IP
Data
Podpis

4

Pojęcie wniosku konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny używane
w niniejszym oświadczeniu należy odnosić do wszystkich wniosków złożonych w ramach danego etapu
konkursu (jeśli dotyczy) /konkursu.
5
Dotyczy procedury odwoławczej.
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KARTA OCENY WEDŁUG KRYTERIÓW FORMALNYCH

Działanie1.2 Sektorowe programy B+R
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
NUMER KONKURSU:
NUMER WNIOSKU:
NAZWA WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko oceniającego:
Imię i nazwisko zatwierdzającego:

Ocena
Lp.

KRYTERIA FORMALNE

TAK

NIE

UWAGI
DO
POPRAWY
(oczywista
omyłka)

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW FORMALNYCH
Kryteria formalne - Wnioskodawca:
Wnioskodawca nie
podlega wykluczeniu z
1.
ubiegania się o
dofinansowanie
Wnioskodawca jest
zarejestrowany i
2.
prowadzi działalność na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Kwalifikowalność
3.
Wnioskodawcy w
ramach działania
Kryteria formalne - projekt:
Wnioskowana kwota
wsparcia jest zgodna z
zasadami finansowania
1.
projektów
obowiązującymi dla
działania
Projekt jest zgodny z
zasadą równości szans, o
której mowa w art. 7
2.
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013
1
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Projekt ma pozytywny
wpływ na realizację
zasady zrównoważonego
rozwoju, o której mowa
3.
w art. 8 rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013
Przedmiot projektu nie
dotyczy rodzajów
działalności
4.
wykluczonych z
możliwości uzyskania
wsparcia w ramach
danego działania PO IR
Wystąpienie efektu
dyfuzji i planowana
5.
współpraca (tylko dla
przedsiębiorców innych
niż MŚP)
Kryteria formalne specyficzne:
Projekt zostanie
rozpoczęty po dniu
1.
złożenia wniosku o
dofinansowanie
Ocena formalna - podsumowanie
1.

Wniosek skierowany do oceny według
kryteriów merytorycznych

TAK/NIE

2.

Wniosek odrzucony

TAK/NIE

3.

Wniosek skierowany do poprawy w
zakresie oczywistej omyłki

TAK/NIE

4.

Wniosek poprawiony przez IP w zakresie
oczywistej omyłki

TAK/NIE
PO POPRAWIE

Wniosek skierowany do oceny według kryteriów
merytorycznych

TAK/NIE

Wniosek bez rozpatrzenia

TAK/NIE

Uzasadnienie (dotyczy sytuacji pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia)

=

2
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Załącznik nr 4 do Regulaminu prac Komisji

OŚWIADCZENIE EKSPERTA
I. O BEZSTRONNOŚCI (dotyczące okoliczności mogących rodzić konflikt interesów)
II. O POUFNOŚCI
III. O SPEŁNIANIU WYMOGÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68a UST. 3 USTAWY
Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI
SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014–2020
IMIĘ I NAZWISKO
WNIOSKODAWCA
KONSORCJANCI
(jeśli dotyczy)
PODWYKONAWCY
(jeśli dotyczy):

NUMER WNIOSKU O
DOFINANSOWANIE
PROJEKTU, W
ODNIESIENIU DO
KTÓREGO SKŁADANE JEST
OŚWIADCZENIE
I.

Część I: Oświadczenie o bezstronności (dotyczące okoliczności mogących rodzić konflikt
interesów)

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, zgodnie z art. 68a ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201,
w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny2.
1

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.):
Art. 68a ust. 8. Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
ust. 9. Ekspert składa właściwej instytucji oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności
powodujących wyłączenie z możliwości realizacji czynności, o których mowa w ust. 1, ustalonych na
podstawie ust. 7 i 8. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, o czym należy pouczyć składającego przed złożeniem oświadczenia.
ust. 1 pkt 1. Właściwa instytucja może wyznaczyć ekspertów do udziału w wyborze projektów do
dofinansowania.
2
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.):
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed
odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień,
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego
przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie
odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
Strona 1 z 4

Załącznik nr 4 do Regulaminu prac Komisji

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1
w zw. z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności
powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów, a w szczególności:
a) nie jestem wnioskodawcą3 lub nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do
drugiego stopnia z wnioskodawcą lub członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych wnioskodawcy4;
c) nie jestem związany/a z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki4;
d) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie lub nie
pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego
stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy lub nie jestem związany/a z przedstawicielem
wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki4;
e) nie pozostaję i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia
nie pozostawałem/łam z wnioskodawcą w stosunku służbowym lub innej formie współpracy
5
;
f)

nie brałem/am udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem
oceny;
g) nie brałem udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie konkurującego6
o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny;
h) nie brałem/am udziału w ocenie wniosku o dofinansowanie, którego dotyczy protest będący
przedmiotem oceny7;
i)

zobowiązuję się nie kontaktować z wnioskodawcą/podwykonawcami zadań w projekcie,
których dotyczy wniosek będący przedmiotem mojej oceny, poza sytuacjami przewidzianymi
Regulaminem konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
oraz Regulaminem prac komisji oceny projektów;

j)

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania NCBR o wszelkich próbach wywarcia
wpływu na sposób wykonania/wykonywania przeze mnie oceny wniosku, podejmowanych

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu
na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, ekspertyzę, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi,
chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli
przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”
3

Przez wnioskodawcę należy rozumieć podmiot składający wniosek o dofinansowanie, konsorcjantów (jeśli
dotyczy) oraz podwykonawców zadań w projekcie.
4
Przesłanki dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.
5
Dot. stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy.
6
Pojęcie wniosku konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny używane
w niniejszym oświadczeniu należy odnosić do wszystkich wniosków skierowanych do oceny według kryteriów
merytorycznych
w ramach danego etapu konkursu (dotyczy konkursów etapowych)/konkursu oraz wniosków, które po ocenie
formalnej skierowane zostały do uzupełnienia i/lub skorygowania i mogą zostać przekazane do oceny według
kryteriów merytorycznych w ramach danego etapu konkursu (dotyczy konkursów etapowych)/konkursu.
7
Dotyczy procedury odwoławczej.
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przez wnioskodawcę/przedstawicieli wnioskodawcy lub inne osoby i podmioty niebiorące
udziału w ocenie;
k) zobowiązuję się do niepodejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej związanej z realizacją
projektu, którego dotyczy ocena, do czasu zakończenia realizacji projektu.

Część II: Oświadczenie o poufności

Oświadczam, że:
1)

nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji
i dokumentów związanych z oceną projektu;

2)

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych
mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zobowiązuję się
wykorzystywać je wyłącznie dla celów związanych z oceną projektu i nie ujawniać ich
podmiotom i osobom trzecim.

Część III: Oświadczenie eksperta o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 68a ust. 3 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020
POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, zgodnie z art. 68a ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
8
, w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny2.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1
w zw. z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

8

1)

korzystam z pełni praw publicznych;

2)

mam pełną zdolność do czynności prawnych;

3)

nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe;

4)

mam wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej
programem operacyjnym stosownie do przyjętej przeze mnie roli polegającej na udziale
w wyborze projektów do dofinansowania.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020:
Art. 68a ust. 3.Właściwa instytucja wyznacza eksperta spośród kandydatów na ekspertów, którzy:
1) korzystają z pełni praw publicznych;
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo
skarbowe;
4) mają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem
operacyjnym stosownie do roli, o której mowa w ust. 2.
4. Kandydat na eksperta składa oświadczenie o spełnianiu przesłanek, o których mowa w ust. 3.
Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym
należy pouczyć składającego przed złożeniem oświadczenia.
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Ponadto oświadczam, że:
1)

zapoznałem/am się z treścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz
Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020;

2)

zapoznałem/am się z kryteriami oceny projektów określonymi w Przewodniku po kryteriach
wyboru finansowanych operacji w ramach POIR 2014-2020;

3)

zapoznałem/am się z Regulaminem prac Komisji oceny projektów;

4)

nie prowadzę i do czasu zakończenia oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie,
w ramach którego został złożony wniosek będący przedmiotem oceny, nie będę prowadzić
działalności zarobkowej w zakresie doradztwa na potrzeby wnioskodawców aplikujących do
NCBR;

5)

nie toczą się wobec mnie żadne postępowania dyscyplinarne;

OŚWIADCZENIE SKŁADAM W ODNIESIENIU DO CZ. I, II, III
Imię i nazwisko
Data
Podpis
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KARTA OCENY WEDŁUG KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH – panel
Działanie 1.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014/2020

numer wniosku
wnioskodawca
tytuł projektu
I Kryteria dostępu
Lp.

Nazwa kryterium

Ocena
(tak / nie)

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
Opis kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu badawczego, w którym
przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych.

1.

Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe, należy rozumieć badania przemysłowe i prace
rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu:
 badania przemysłowe - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu
zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów
lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów
lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą
obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu
symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań
przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
 eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie
i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i
biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub
ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład
czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych
produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów,
demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub
ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków
rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne
produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze
określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które
można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy
z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego
produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian
wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych,
usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
Prace nie mające charakteru badań przemysłowych ani prac rozwojowych (w tym badania podstawowe,
prace rutynowe niezwiązane bezpośrednio z pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniowe) nie
stanowią kosztu kwalifikowalnego.
Charakter prac rozwojowych musi być uzasadniony w kontekście wdrożenia ich wyników do działalności
gospodarczej.
W przypadku
projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się
z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady
określone w Podręczniku Frascati (OECD, 2015). Zgodnie z zapisami Podręcznika czynności rutynowe
związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe.
Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:

tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych

TAK/NIE
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metod i istniejących narzędzi informatycznych;
dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych;
tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania
integralności danych,
dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu
nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia
wyjściowego oprogramowania,
rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest
wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

Możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są ściśle związane
z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Uzasadnienie1:
2
min.
500 znaków
Rozbieżności
:

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
Opis kryterium:

2.

Weryfikacji podlega, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną
Specjalizację, stanowiącą załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę
Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.
Krajowa Inteligentna Specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej
weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno –
gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana
w dokumentacji konkursowej – zamieszczona na stronie internetowej NCBR.

TAK/NIE

Krajowa inteligentna specjalizacja uwzględnia także proces przedsiębiorczego odkrywania rozumiany
jako integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i
innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne.
W związku z tym, niewpisywanie się przedmiotu projektu w ww. zdefiniowaną już listę specjalizacji nie
oznacza, że dany projekt nie będzie mógł otrzymać dofinansowania – możliwe będzie uznanie jego
wpisywania się w KIS jako element procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Uzasadnienie:
Rozbieżności3:
Zgodność z zakresem tematycznym konkursu
3.

Opis kryterium:

TAK/NIE

Weryfikacja polega na określeniu zgodności tematyki planowanych do realizacji prac B+R z zakresem

Należy odnieść się szczegółowo do wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę podczas wizyty na miejscu
(przypis dotyczy wszystkich wierszy zawierających uzasadnienie).
2
Pole „Rozbieżności” wypełniane obowiązkowo przez eksperta wiodącego. Widoczne tylko w systemie,
nieudostępniane Wnioskodawcy. Należy wpisać w zależności od sytuacji:
 jeśli nie było rozbieżności w ocenach indywidualnych i ostatecznie osiągnięto konsensus, należy wpisać
„Brak rozbieżności w ocenach indywidualnych i ocenie po wizycie u Wnioskodawcy, osiągnięto
konsensus”;
 jeśli były rozbieżności w indywidualnych ocenach, a ostatecznie osiągnięto konsensus, należy opisać
ścieżkę dojścia do konsensusu;
 w przypadku rozbieżności przy uzgadnianiu ostatecznej oceny należy wskazać, który Ekspert wyraził
zdanie odrębne (opisać jakie?) i wpisać, że przewodniczący zarządził głosowanie. W przypadku
głosowania, należy podać informację, który członek panelu jak głosował(imię i nazwisko eksperta i jego
ocena). Następnie należy podać informację podsumowującą: „Wynik głosowania jest
następujący….”(przypis dotyczy wszystkich wierszy zawierających sposób uzgodnienia oceny).
1
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tematycznym konkursu dla Programu sektorowego, określonym w Regulaminie przeprowadzania
konkursu.
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będą następujące aspekty:
•
Czy zakres i planowany cel Projektu jest zgodny z zakresem tematycznym konkursu?
•

Czy wskaźniki realizacji projektu są adekwatne i zgodne z celami Programu sektorowego i
zakresem tematycznym konkursu?

Czy zakres i planowany cel Projektu jest zgodny z zakresem tematycznym konkursu?

Uzasadnienie:
Czy wskaźniki realizacji projektu są adekwatne i zgodne z celami Programu strategicznego i zakresem tematycznym
konkursu?

Uzasadnienie:
Rozbieżności:
Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
Opis kryterium:

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
 Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw –
odpowiednio Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) dysponuje prawami własności
intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie;

uprawdopodobniono, że brak jest dostępnych i objętych ochroną rozwiązań/ technologii/wyników
prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie
zaplanowanego wdrożenia wyników projektu. Wnioskodawca:

a)

4.

wskazał, z jakich baz danych (patentowych i publikacji) korzystał, jak sklasyfikował
przedmiot badań wg Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, jakich słów kluczowych
lub nazw firm lub nazwisk twórców użył oraz jakie wyniki uzyskał w związku z
przeprowadzonym samodzielnie badaniem stanu techniki, lub

TAK/NIE

b) zaprezentował wyniki badania stanu techniki przeprowadzonego przez rzecznika
patentowego (opinia rzecznika patentowego powinna być dostępna na żądanie NCBR).


przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed
skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba).

Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań
stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne.
Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki.
Czy Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – odpowiednio Lider
konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla
prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie?

Uzasadnienie:
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Czy uprawdopodobniono, że brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań/ technologii/wyników prac B+R, których
istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu? Czy
wnioskodawca:
a) wskazał z jakich baz danych (patentowych i publikacji) korzystał, jak sklasyfikował przedmiot badań wg
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, jakich słów kluczowych lub nazw firm lub nazwisk twórców użył
oraz jakie wyniki uzyskał w związku z przeprowadzonym samodzielnie badaniem stanu techniki? lub
b) zaprezentował wyniki badania stanu techniki przeprowadzonego przez rzecznika patentowego (opinia rzecznika
patentowego powinna być dostępna na żądanie NCBR)?

Uzasadnienie:
Czy przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/
nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba)?

Uzasadnienie:
Rozbieżności:
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego
prawidłową realizację
Opis kryterium:

W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie adekwatność potencjału kadry
zarządzającej projektem. Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać
odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt zostanie zrealizowany w sposób
prawidłowy.
Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą projektem mają kluczowe znaczenie dla
optymalnego wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac B+R i w konsekwencji
uzyskania przez przedsiębiorcę jak największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych w
stosunku do innych przedsiębiorstw.
Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna zapewnić sprawną, efektywną, terminową i
ukierunkowaną na osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu,.

5.

Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na weryfikacji w szczególności następujących
aspektów:
 Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest adekwatny do jego zakresu i zapewni jego
sprawną, efektywną i terminową realizację?
 Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem jest optymalny,
pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i zapewnia właściwy monitoring
i nadzór nad postępami w realizacji projektu?
 Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zarządzającego w zakresie prowadzenia
projektów B+R i wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie zakładanych w
projekcie celów?

TAK/NIE

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw –
odpowiednio Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) ma obowiązek posiadania umów
warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, personelu zarządzającego
(nie dotyczy pracowników Wnioskodawcy).
Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną, efektywną i
terminową realizację?

Uzasadnienie:
Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na podejmowanie
kluczowych decyzji w sposób efektywny i zapewnia właściwy monitoring i nadzór nad postępami w realizacji projektu?

Uzasadnienie:
Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zarządzającego w zakresie prowadzenie projektów B+R i
wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie zakładanych w projekcie celów?

Uzasadnienie:
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Rozbieżności:
Projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu

II Kryteria punktowane
lp.

nazwa kryterium

1.

Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka
z nimi związane zostały zdefiniowane (od 0 do 5 pkt)

Liczba
punktów

Opis kryterium:

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
 w kontekście wskazanej potrzeby społecznej/gospodarczej/rynkowej problem technologiczny został
poprawnie zidentyfikowany i precyzyjnie określony;
 zaplanowane prace B+R są adekwatne (tzn. niezbędne, wystarczające i uzasadnione) do osiągnięcia
celu projektu/rozwiązania problemu technologicznego;
 planowane prace B+R zostały podzielone na jasno sprecyzowane i układające się
w logiczną całość etapy;
 precyzyjnie (w sposób mierzalny) określono efekt końcowy/kamień milowy każdego z etapów oraz
wpływ braku jego osiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu;
 zakładane rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu;
 wydatki są adekwatne do zaplanowanych w projekcie prac B+R;
 zidentyfikowano i precyzyjnie opisano najistotniejsze ryzyka związane z pracami B+R (w tym
ewentualne inne niż technologiczne ryzyka/ zagrożenia/wymogi prawno-administracyjne).

0-5

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
Czy w kontekście wskazanej potrzeby społecznej/gospodarczej/rynkowej problem technologiczny został poprawnie
zidentyfikowany i precyzyjnie określony?

Uzasadnienie:

Czy zaplanowane prace B+R są adekwatne (tzn. niezbędne, wystarczające i uzasadnione) do osiągnięcia celu
projektu/rozwiązania problemu technologicznego?

Uzasadnienie:

Czy planowane prace B+R zostały podzielone na jasno sprecyzowane i układające się w logiczną całość etapy?

Uzasadnienie:

Czy precyzyjnie (w sposób mierzalny) określono efekt końcowy/kamień milowy każdego z etapów oraz wpływ braku jego
osiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu?

Uzasadnienie:

Czy zakładane rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu?
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Uzasadnienie:

Czy wydatki są adekwatne do zaplanowanych w projekcie prac B+R?

Uzasadnienie:

Czy zidentyfikowano i precyzyjnie opisano najistotniejsze ryzyka związane z pracami B+R (w tym ewentualne inne niż
technologiczne ryzyka/zagrożenia/wymogi prawno-administracyjne)?

Uzasadnienie:

Rozbieżności:
2.

Zespół badawczy oraz zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową
realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt)
Opis kryterium:

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:
 kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada doświadczenie adekwatne do
zakresu i rodzaju zaplanowanych prac, w tym w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad
innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności
gospodarczej;
 liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub planowanych do zaangażowania) jest
adekwatna do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia prawidłową realizację
projektu;
 Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw –
odpowiednio Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) dysponuje odpowiednimi zasobami
technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym infrastrukturą naukowo – badawczą
(pomieszczeniami, aparaturą naukowo – badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do
realizacji prac w projekcie), zapewniającymi
prawidłową realizację projektu zgodnie z
zaplanowanym zakresem rzeczowym;
 zasoby kadrowe i techniczne zostały właściwie dobrane do rodzaju i zakresu zaplanowanych w
poszczególnych etapach prac.
Dodatkowo w przypadku Wnioskodawców wielopodmiotowych (konsorcja – grupy przedsiębiorców) w
ramach oceny kryterium konieczna będzie weryfikacja następujących aspektów:
 komplementarność kompetencji i zasobów partnerów;
 właściwy dobór partnerów do prac B+R umożliwiający optymalne wykorzystanie zasobów
poszczególnych podmiotów;
 lider konsorcjum posiada odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu projektami B+R i
komercjalizacji ich wyników, w tym koordynacji tych projektów.
Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw –
odpowiednio Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) musi posiadać wszystkie kluczowe
zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek
posiadania umów warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, zespołu
badawczego (w przypadku gdy członkowie zespołu badawczego nie są pracownikami Wnioskodawcy).
Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – Lider
konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie
podwykonawcy. W takim przypadku weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca (w przypadku projektów
realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci)
wykazał potencjał kadrowy i techniczny podwykonawcy albo wymagania co do potencjału
kadrowego/technicznego (w przypadku braku wyboru podwykonawcy na etapie wnioskowania).
W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy mają kluczowy charakter, wybór
podwykonawcy musi być zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przynajmniej w
zakresie etapu kończącego się pierwszym kamieniem milowym, a Wnioskodawca (w przypadku
projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – odpowiednio Lider konsorcjum oraz
Konsorcjant/Konsorcjanci) ma obowiązek posiadania umowy warunkowej z danym podwykonawcą.
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Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy, czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
Czy kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju
zaplanowanych prac, w tym w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których
efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej?

Uzasadnienie:

Czy liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i
rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia prawidłową realizację projektu?

Uzasadnienie:

Czy Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – odpowiednio Lider

konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi (lub planuje je pozyskać), w
tym infrastrukturą naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo – badawczą oraz innym wyposażeniem
niezbędnym do realizacji prac w projekcie), zapewniającymi prawidłową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym
zakresem rzeczowym?

Uzasadnienie:

Czy zasoby kadrowe i techniczne zostały właściwie dobrane do rodzaju i zakresu zaplanowanych w poszczególnych etapach
prac?

Uzasadnienie:

Czy występuje komplementarność kompetencji i zasobów partnerów?

Uzasadnienie:
Czy dobór partnerów do prac B+R umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów poszczególnych podmiotów?

Uzasadnienie:
Czy lider konsorcjum posiada odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu projektami B+R i komercjalizacji ich wyników, w
tym koordynacji tych projektów?

Uzasadnienie:
Rozbieżności:

3.

Nowość rezultatów projektu (od 0 do 5)
Opis kryterium:

W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:

1) stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych
przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
W przypadku innowacji produktowej - nowość rezultatów projektu (co najmniej w skali polskiego
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rynku) jest rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. podczas oceny wniosku brane pod uwagę będą
wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od występujących na rynku produktów o
podobnej funkcji podstawowej.
W przypadku innowacji procesowej - nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie
zmian technologicznych. W ramach oceny przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy
technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz czy mamy do
czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.
Dokonując oceny eksperci mają na względzie, iż priorytetem jest wspieranie powstania innowacyjnych
produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są
dostępne ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku.
Eksperci mają na względzie przede wszystkim poziom innowacyjności danego rozwiązania oraz jego
znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa, polskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy
jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z tym eksperci dokonując oceny projektu
w ramach przedmiotowego kryterium biorą pod uwagę czy proponowane innowacyjne rozwiązanie
cechuje wystarczający stopień nowości czy też cechujące to rozwiązanie zmiany/cechy/ nowe
funkcjonalności są mało znaczące i nie zawierają w sobie wystarczającego stopnia nowości.
Na potrzeby oceny merytorycznej znajduje zastosowanie definicja innowacyjności określona w
Podręczniku Oslo (OECD, 2005):
 innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego
towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w
odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub
znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt
(nowość co najmniej w skali polskiego rynku). Maksymalna liczba punktów zostaje przyznana dla
projektu, który charakteryzuje się nowością w skali globalnej. Projekt, którego rezultat nie stanowi
innowacji produktowej lub procesowej otrzymuje 0 pkt.
Czy rezultat projektu stanowi innowację produktową lub procesową?
Uzasadnienie:

Czy rezultat projektu charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez
niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku?

Uzasadnienie:

Rozbieżności
4.

Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (od 0 do 5)
Opis kryterium:

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegają łącznie dwa aspekty: zapotrzebowanie
rynkowe na rezultaty projektu oraz opłacalność wdrożenia.
Zapotrzebowanie rynkowe oceniane jest w sposób opisany poniżej.
W przypadku innowacji produktowej:
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 poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci/odbiorcy oraz ich wymagania/
preferencje, rozmiar, kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku);
 dane/przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodabniają sukces
ekonomiczny wdrożenia wyników projektu;
 wykazano, że produkt zaspokoi faktyczne potrzeby odbiorców/klientów;
 wykazano, że rezultat projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych rozwiązań
oferowanych na rynku oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub
wejście na nowe rynki. Ocena w tym aspekcie następuje na podstawie analizy danych dotyczących
cech rynku docelowego oraz użytkowych i funkcjonalnych cech rozwiązań spełniających podobną
funkcję podstawową istniejących na rynku docelowym.
W przypadku innowacji procesowej - ocenie będzie podlegało, w jaki sposób i w jakim stopniu
innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej
użytkowników, podniesienie jakości świadczonych usług, pozwoli dostosować produkty do
indywidualnych potrzeb klientów.
Opłacalność wdrożenia oceniana jest w następujący sposób:
 w konsekwencji wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej
technologii w prowadzonej działalności, nastąpi poprawa wyników firmy );
 projekcja spodziewanego przychodu oraz kosztów związanych z oferowaniem nowego
produktu/technologii/usługi na rynku, bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach;
 projekcja spodziewanych korzyści dla przedsiębiorcy w związku z wdrożeniem wyników projektu
(np. zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji) bazuje na racjonalnych i
realistycznych przesłankach;
 proponowany sposób wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania
nowej technologii w prowadzonej działalności (strategia wdrożenia) oraz wykorzystywanych do
tego zasobów jest realistyczny i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny;
 poprawnie zidentyfikowano ewentualne ryzyka/zagrożenia/bariery utrudniające wprowadzenie
produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowanie nowej technologii w prowadzonej
działalności oraz przedstawiono sposób ich minimalizacji/pokonania.
W przypadku projektów charakteryzujących się innowacyjnością, którą można uznać za przełomową,
gdzie dopiero pojawia się koncepcja kształtowania i tworzenia rynku i gdzie nie ma możliwości
dokładnego określenia zapotrzebowania rynkowego, a opłacalność wdrożenia jest prognostyczna,
ocena niniejszego kryterium spełniona jest przynajmniej na poziomie warunkującym pozytywną ocenę
projektu wynoszącym minimum 3 pkt.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w stopniu:
5 – doskonałym
4 – bardzo dobrym
3 – dobrym
2 – przeciętnym
1 – niskim
0 – niedostatecznym
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.
I. Zapotrzebowanie rynkowe
W przypadku innowacji produktowej:
Czy poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci/odbiorcy oraz ich wymagania/ preferencje, rozmiar,
kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku)?

Uzasadnienie:
Czy dane/przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodabniają sukces ekonomiczny wdrożenia
wyników projektu?

Uzasadnienie:

Czy wykazano, że produkt zaspokoi faktyczne potrzeby odbiorców/klientów?
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Uzasadnienie:
Czy projekcja spodziewanych korzyści dla Partnera Programu Strategicznego w związku z wdrożeniem wyników projektu
(np. zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji) bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach?

Uzasadnienie:
Czy wykazano, że rezultat projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych rozwiązań oferowanych na rynku
oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub wejście na nowe rynki. Ocena w tym aspekcie
następuje na podstawie analizy danych dotyczących cech rynku docelowego oraz użytkowych i funkcjonalnych cech
rozwiązań spełniających podobną funkcję podstawową istniejących na rynku docelowym?

Uzasadnienie:
W przypadku innowacji procesowej:
W jaki sposób i w jakim stopniu innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych
potencjalnych jej użytkowników, podniesienie jakości świadczonych usług, pozwoli dostosować produkty do
indywidualnych potrzeb klientów?

Uzasadnienie:
II. Opłacalność wdrożenia
Czy w konsekwencji wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej technologii w
prowadzonej działalności, nastąpi poprawa wyników firmy?

Uzasadnienie:
Czy projekcja spodziewanego przychodu oraz kosztów związanych z oferowaniem nowego produktu/technologii/usługi na
rynku, bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach?

Uzasadnienie:
Czy proponowany sposób wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej technologii
w prowadzonej działalności (strategia wdrożenia) oraz wykorzystywanych do tego zasobów jest realistyczny
i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny?

Uzasadnienie:
Czy
poprawnie
zidentyfikowano
ewentualne
ryzyka/zagrożenia/bariery
utrudniające
wprowadzenie
produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowanie nowej technologii w prowadzonej działalności oraz przedstawiono
sposób ich minimalizacji/pokonania

Uzasadnienie:
Rozbieżności:
5.

Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 albo 3)
Opis kryterium:

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca (w przypadku projektów
realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – Lider konsorcjum lub Konsorcjant/Konsorcjanci)
przewiduje wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych na
terytorium RP.
Wdrożenie wyników prac B+R rozumiane jest jako:
 wprowadzenie wyników tych prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w
przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera
konsorcjum lub Konsorcjanta/Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług
na bazie uzyskanych wyników projektu;
 udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw
do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
 sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych prac w celu wprowadzenia ich do
działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac

0 albo 1
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B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
Aby oceniany projekt otrzymał punkty w ramach przedmiotowego kryterium, planowane wdrożenie
wyników prac B+R musi nastąpić na terytorium RP w okresie 3 lat od zakończenia projektu.
W przypadku form wdrożenia w postaci:
 sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej
innego przedsiębiorcy albo
 udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw
premia punktowa zostanie przyznana wyłącznie w sytuacji, gdy Wnioskodawca (w przypadku projektów
realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum lub Konsorcjant/Konsorcjanci)
zapewni, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca, wykorzysta wyniki prac B+R w prowadzonej na
terytorium RP działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych
produktów/świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.
Eksperci dokonując oceny mają na względzie, że wdrożenie produktu/technologii/usługi na rynek
powinno przyczynić się rozwoju polskiej gospodarki jako całości oraz jej unowocześnienia i poprawy jej
konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z powyższym wdrożenie powinno skutkować
m.in. powstaniem nowych miejsc pracy na terytorium RP, zwiększeniem eksportu polskich
produktów/technologii/usług poza granice RP, zwiększeniem inwestycji na terenie RP.
Przedmiotowy element oceny pozostaje w zgodzie z regulacjami Rozporządzenia PE
i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006, zgodnie z którymi operacje otrzymujące wsparcie z ww. funduszy unijnych są co do zasady
zlokalizowane na obszarze objętym danym programem. Wyjątki od tej zasady są obwarowane ścisłymi
warunkami, w tym muszą przynosić korzyści dla obszaru objętego programem.
W ramach kryterium projekt może uzyskać 0 albo 3 pkt, przy czym liczba przyznanych punktów
oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w następujący sposób:
0 – projekt nie zakłada wdrożenia wyników projektu na terytorium RP;
3 – projekt zakłada wdrożenie wyników projektu na terytorium RP.

Uzasadnienie:
Rozbieżności:
Suma przyznanych punktów

Ostateczna ocena projektu
Projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu
Suma przyznanych punktów

TAK/NIE

Ocena projektu
Rekomendowany/Nierekomendowany do dofinansowania

Rekomendacje*
(Rekomendacje są wykorzystywane podczas weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie - zgodnie z §12 ust. 6Regulaminu konkursu)
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*pole „rekomendacje” wypełniane jest przez panel, tylko w przypadku oceny pozytywnej.

Załącznik nr 6 do Regulaminu prac Komisji
PROTOKÓŁ
z prac panelu oceniającego projekty złożone w ramach konkursu/procedury odwoławczej *

I.

Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Informacje o Regulaminie konkursu (RK)
Data zatwierdzenia RK
Daty zatwierdzenia zmian RK

II.

Skrótowy opis działań przeprowadzonych przez panel ekspertów
Numer konkursu
Data panelu
Skład panelu
Przewodniczący panelu
Sekretarz panelu
Liczba
projektów
ocenionych/protestów
rozpatrzonych* przez panel
Liczba projektów nierekomendowanych do
dofinansowania , które nie uzyskały minimalnej
wymaganej liczby punktów/nie spełniły
wymaganych kryteriów
Liczba projektów rekomendowanych do
dofinansowania*
Liczba projektów skierowanych do właściwego
etapu oceny*
Ujawnione nieprawidłowości w przebiegu prac
panelu
Ujawnione wątpliwości co do bezstronności
członków panelu
Inne uwagi1

Wersja elektroniczna dokumentacji związanej z oceną projektów / procesem rozpatrywania
protestów od oceny merytorycznej**(np. oświadczenia ekspertów, karty oceny projektów)
przechowywana jest w systemie informatycznym IP, natomiast dokumentacja papierowa (np. listy
obecności członków panelu) przechowywana jest w siedzibie IP.
Sporządził:
Imię i nazwisko Sekretarza panelu

Data

Podpis

Imię i nazwisko Przewodniczącego panelu

Data

Podpis

1

W tym punkcie m. in. należy przedstawić informacje na temat ewentualnego braku konsensusu w ocenie
projektu (opis rozbieżności w ocenie, uzasadnienie ostatecznej oceny).

Załącznik do protokołu:
1. Lista projektów skierowanych do właściwego etapu oceny* /rekomendowanych do
dofinansowania
2. Lista projektów nierekomendowanych do finansowania.

*Niepotrzebne skreślić
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PROTOKÓŁ
z prac Komisji oceny projektów złożonych w konkursie
Działanie 1.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

I.

Informacje o Regulaminie konkursu (RK)
Data zatwierdzenia RK
Daty zatwierdzenia zmian RK

II.

Skrótowy opis działań przeprowadzonych przez Komisję oceny projektów (Komisja)
Numer konkursu
Okres działalności Komisji
Liczba złożonych wniosków
Liczba projektów ocenionych przez Komisję
Liczba wniosków ocenionych według kryteriów
formalnych
Liczba wniosków ocenionych według kryteriów
formalnych negatywnie
Liczba wniosków pozostawionych bez
rozpatrzenia w trakcie oceny według kryteriów
formalnych
Liczba wniosków wycofanych na etapie oceny
według kryteriów formalnych
Liczba wniosków przekazanych do oceny
według kryteriów merytorycznych
Liczba projektów ocenionych według kryteriów
merytorycznych
Liczba projektów rekomendowanych do
dofinansowania
Liczba projektów nierekomendowanych do
dofinansowania przez panel ze względu na
niespełnienie kryteriów lub nieuzyskanie
minimalnej liczby punktów
Liczba wniosków wycofanych na etapie oceny
według kryteriów merytorycznych
Ujawnione nieprawidłowości w przebiegu prac
Komisji
Ujawnione wątpliwości co do bezstronności
członków Komisji
Inne uwagi
Wersja elektroniczna dokumentacji związanej z oceną projektów dokonaną przez Komisję
w ramach konkursu (np. oświadczenia ekspertów, karty oceny projektów) przechowywana jest
w systemie informatycznym IP, natomiast dokumentacja papierowa (np. listy obecności
członków panelu) przechowywana jest w siedzibie IP.

Sporządził:
Imię i nazwisko Sekretarza Komisji

Data

Podpis

Data

Podpis

Zatwierdził:
Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji

Załączniki do protokołu:
1. Skład Komisji oceny projektów dla konkursu – dostępny w systemie informatycznym IP.
2. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu.
3. Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu ze względu na
niespełnienie kryteriów lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów.

Załącznik nr 8 do Regulaminu prac Komisji
KARTA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ
(PROTEST WPŁYWAJĄCY BEZPOŚREDNIO DO IP)
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
A. DANE O PROTEŚCIE
Działanie/Poddziałanie PO IR
Nr wniosku
Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Data wpływu protestu
Imię i nazwisko pracowników,
którzy byli zaangażowani w
ocenę wniosku
Imię i nazwisko pracownika IP
zaangażowanego w proces
rozpatrywania protestu
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B. WERYFIKACJA FORMALNA PROTESTU
LP.

WYMOGI FORMALNE PROTESTU1

1.

Protest wniesiono we właściwym terminie
Protest został wniesiony przez podmiot niepodlegający
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinasowania
W proteście wskazano kryteria wyboru projektów, z których
oceną wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem
Protest został wniesiony do instytucji właściwej do
rozpatrzenia protestu

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

TAK

NIE

DO
POPRAWY

UWAGI

Protest zawiera właściwe oznaczenie wnioskodawcy
Protest zawiera poprawny numer wniosku o dofinansowanie
projektu
Protest zawiera podpis wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej do jego reprezentowania. Umocowanie osoby
upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy wynika z
dokumentu (oryginału lub jego kopii) złożonej przez
wnioskodawcę wraz z protestem.
Protest nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich

Pracownik IP:……………..

……………………………………..
(data i podpis)

1

Jeśli nie zostało spełnione którekolwiek z kryterium z pkt 1-3, protest pozostawiony jest bez rozpatrzenia (dalsze części Karty nie są
wypełniane). Jeśli protest nie spełnia wymogów formalnych o których mowa w pkt. 4-8, IP wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia
w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia
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C. KARTY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ DLA PROTESTU ZAWIERAJĄCEGO ZARZUTY O CHARAKTERZE PROCEDURALNYM
(jeśli dotyczy)

Lp.

Zarzut o charakterze
proceduralnym

Protest jest
zasadny
TAK/NIE

Szczegółowe uzasadnienie

1.
2.
3.

Pracownik IP:……………..

……………………………………..
(data i podpis)
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D. KARTY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ DLA PROTESTU KWESTIONUJĄCEGO WYNIK OCENY WEDŁUG
KRYTERIÓW FORMALNYCH (jeśli dotyczy)

Lp.

Kryterium formalne
objęte protestem

Protest jest zasadny
TAK/NIE 2

Szczegółowe uzasadnienie3

1.
2.
3.

Pracownik IP: ……………..

2
3

……………………………………..
(data i podpis)

Wskazanie czy protest jest zasadny w danym kryterium formalnym jest jednoznaczne z propozycją oceny danego kryterium.
W punkcie tym należy odnieść się do każdego zarzutu podniesionego w proteście w odniesieniu do danego kryterium.
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E. KARTA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ DLA PROTESTU KWESTIONUJĄCEGO WYNIK OCENY WEDŁUG
KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH (jeśli dotyczy)
E1. OPINIA EKSPERTA W SPRAWIE ZARZUTÓW PODNOSZONYCH W PROTEŚCIE

Numer projektu

Lp.

Kryterium
merytorycz
ne objęte
protestem4

Ocena
pierwotna
kryterium

……………..
Protest jest
zasadny
TAK/NIE

Ostateczna ocena
kryterium5

Szczegółowe uzasadnienie6

1.
2.

3.

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………….
DATA I PODPIS EKSPERTA……………………………

4

Nazwa zgodna z Listą kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM PO IR.
W przypadku, gdy ekspert uzna zarzuty w proteście za niezasadne, utrzymana zostaje dotychczasowa punktacja danego kryterium przyznana podczas pierwotnej oceny
wniosku. W przypadku uznania protestu za zasadny przyznana punktacja nie może być niższa niż punktacja przyznana podczas pierwotnej oceny.
6
W punkcie tym należy odnieść się do każdego zarzutu podniesionego w proteście w odniesieniu do danego kryterium.
5
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E2.
STANOWISKO PANELU W SPRAWIE ZARZUTÓW PODNOSZONYCH W PROTEŚCIE
(jeśli dotyczy)
Numer projektu
LP.

Kryterium objęte protestem7:

1.

………………………..

…………………………………..

Ocena pierwotna
kryterium

Zarzut Wnioskodawcy:
………………………..

Uzasadnienie Panelu:
………………………..

Zarzut Wnioskodawcy:
………………………..

Uzasadnienie Panelu:
………………………..

Zarzut Wnioskodawcy:
………………………..

Uzasadnienie Panelu:
………………………..

Podsumowanie oceny kryterium:
………………………..
2.

…………………………………….

Protest jest zasadny
TAK/NIE
Ostateczna ocena
kryterium8
Ocena pierwotna
kryterium

Zarzut Wnioskodawcy:

7
8

Nazwa zgodna z Listą kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM PO IR.
W przypadku, gdy panel uzna zarzuty w proteście za niezasadne, utrzymana zostaje dotychczasowa punktacja danego kryterium przyznana podczas
pierwotnej oceny wniosku. W przypadku uznania protestu za zasadny przyznana punktacja nie może być niższa niż punktacja przyznana podczas
pierwotnej oceny.
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………………………..
Uzasadnienie Panelu:
………………………..

Zarzut Wnioskodawcy:
………………………..

Uzasadnienie Panelu:
………………………..

Zarzut Wnioskodawcy:
………………………..

Uzasadnienie Panelu:
………………………..

Podsumowanie oceny kryterium:

Protest jest zasadny
TAK/NIE

………………………..

Ostateczna ocena
kryterium9

EKSPERT WIODĄCY: ……………………………..

……………………………………..
(data i podpis)
ZATWIERDZAM

PRZEWODNICZĄCY PANELU: ……………………………..
……………………………………..
(data i podpis)

9

W przypadku, gdy panel uzna zarzuty w proteście za niezasadne, utrzymana zostaje dotychczasowa punktacja danego kryterium przyznana podczas
pierwotnej oceny wniosku. W przypadku uznania protestu za zasadny przyznana punktacja nie może być niższa niż punktacja przyznana podczas
pierwotnej oceny.
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F. OSTATECZNE STANOWISKO IP W SPRAWIE ROZPATRZENIA PROTESTU

Ostateczne stanowisko IP w sprawie rozpatrzenia protestu wraz z uzasadnieniem:
Po zapoznaniu się z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia oceny protestu Instytucja Pośrednicząca
rekomenduje POZOSTAWIĆ PROTEST BEZ ROZPATRZENIA/UWZGLĘDNIĆ PROTEST/ NIE UWZGLĘDNIĆ PROTESTU10
Uzasadnienie decyzji IP:

Pracownik IP:……………..
……………………………………..
(data i podpis)
ZATWIERDZAM
Dyrektor DKE:……………………………..
……………………………………..
(data i podpis)

10

Niepotrzebne skreślić
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PROTOKÓŁ
z prac Komisji oceny projektów
związanych z rozpatrzeniem protestów od wyników oceny według
kryteriów formalnych
Działanie 1.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

I.

Informacje o Regulaminie konkursu (RK)
Data zatwierdzenia RK
Daty zatwierdzenia zmian RK

II.

Skrótowy opis działań przeprowadzonych przez Komisję oceny projektów w związku z
rozpatrzeniem protestów
Numer konkursu
Okres działalności Komisji
Liczba złożonych protestów
Liczba rozpatrzonych protestów od wyników
oceny według kryteriów formalnych
rozpatrzonych przez Komisję
Liczba protestów od wyników oceny według
kryteriów formalnych -poprawnych formalnie
Liczba protestów od wyników oceny według
kryteriów formalnych pozostawionych bez
rozpatrzenia
Liczba protestów od wyników oceny według
kryteriów formalnych rozpatrzonych
pozytywnie – przekazanych do oceny według
kryteriów merytorycznych
Liczba protestów od wyników oceny według
kryteriów formalnych rozpatrzonych
negatywnie
Liczba protestów od wyników oceny według
kryteriów formalnych wycofanych
Ujawnione nieprawidłowości w przebiegu prac
Komisji
Ujawnione wątpliwości co do bezstronności
członków Komisji
Inne uwagi
Wersja elektroniczna dokumentacji związana z procesem rozpatrywania protestów
(np. oświadczenia ekspertów, karty z opiniami ekspertów/panelistów) przechowywana jest
w systemie informatycznym IP, natomiast dokumentacja papierowa (np. protesty, pisma
informujące o wydłużeniu terminu rozpatrzenia protestu, pisma informujące o rozstrzygnięciu
protestu) przechowywana jest w siedzibie IP.

Sporządził:

Imię i nazwisko Sekretarza Komisji

Data

Podpis

Data

Podpis

Zatwierdził:
Imię i nazwisko Dyrektora DKE

Załącznik do protokołu:
1. Skład Komisji rozpatrującej protesty od wyników oceny projektów w ramach konkursu–
dostępny w systemie informatycznym IP,
2. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej,
3. Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej
ze względu na niespełnienie kryteriów lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów.

*Jeśli dotyczy, zgodnie z właściwym RKOP

Załącznik nr 10 do Regulaminu prac Komisji
PROTOKÓŁ
z prac Komisji oceny projektów
związanych z rozpatrzeniem protestów od wyników oceny według
kryteriów merytorycznych
Działanie 1.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

I.

Informacje o Regulaminie konkursu (RK)
Data zatwierdzenia RK
Daty zatwierdzenia zmian RK

II.

Skrótowy opis działań przeprowadzonych przez Komisję oceny projektów w związku z
rozpatrzeniem protestów
Numer konkursu
Okres działalności Komisji
Liczba złożonych protestów
Liczba protestów od oceny według kryteriów
merytorycznych rozpatrzonych przez Komisję
Liczba protestów od oceny według kryteriów
merytorycznych - poprawnych formalnie
Liczba protestów od oceny według kryteriów
merytorycznych - pozostawionych bez
rozpatrzenia
Liczba protestów od oceny według kryteriów
merytorycznych rozpatrzonych pozytywnie –
rekomendowanych do dofinansowania
Liczba protestów od oceny według kryteriów
merytorycznych rozpatrzonych negatywnie –
nierekomendowanych do dofinansowania
Liczba protestów od oceny według kryteriów
merytorycznych wycofanych
Ujawnione nieprawidłowości w przebiegu prac
Komisji
Ujawnione wątpliwości co do bezstronności
członków Komisji
Inne uwagi
Wersja elektroniczna dokumentacji związana z procesem rozpatrywania protestów
(np. oświadczenia ekspertów, karty z opiniami ekspertów/panelistów) przechowywana jest
w systemie informatycznym IP, natomiast dokumentacja papierowa (np. protesty, pisma
informujące o wydłużeniu terminu rozpatrzenia protestu, pisma informujące o rozstrzygnięciu
protestu) przechowywana jest w siedzibie IP.

Sporządził:

Imię i nazwisko Sekretarza Komisji

Data

Podpis

Data

Podpis

Zatwierdził:
Imię i nazwisko Dyrektora DKE

Załącznik do protokołu:
1. Skład Komisji rozpatrującej protesty od wyników oceny projektów w ramach konkursu–
dostępny w systemie informatycznym IP,
2. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej,
3. Lista projektów nierekomendowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej
ze względu na niespełnienie kryteriów lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów.

*Jeśli dotyczy, zgodnie z właściwym RKOP

