Załącznik nr 2 do Regulaminu powierzania grantów

Kryteria Oceny Wniosku
1.
Lp.
1.

2.

Kryteria obligatoryjne
Opis kryterium
Wnioskodawca jest kwalifikowany do wsparcia w ramach projektu grantowego:

Ocena

- Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,
- Wnioskodawca ma siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie
Województwa Podlaskiego,
- Wnioskodawca nie podlega wykluczeniom podmiotowym o którym mowa w pkt. 2
Regulaminu powierzenia grantów.
Wniosek dotyczy przedsięwzięcia rozwojowego ukierunkowanego na wprowadzenie
innowacji produktowej lub procesowej

TAK/NIE

TAK/NIE

Oprócz deklaracji wnioskodawcy, konieczne jest jednoznaczne i racjonalne uzasadnienie
związku pomiędzy działaniami (zakupami, pracami, dostawami itd.) a dążeniem do:
wprowadzenia do oferty nowego produktu/usługi, istotnie zmodyfikowanego
produktu/usługi, wprowadzeniem nowego procesu produkcyjnego/operacyjnego lub
istotna modyfikacja dotychczasowego procesu (istotna z ekonomicznego punktu widzenia).
3.

Wniosek dotyczy przedsięwzięcia mającego na celu zwiększenie sprzedaży, zysku lub
zatrudnienia.

TAK/NIE

Oprócz deklaracji wnioskodawcy, konieczne jest jednoznaczne i racjonalne wykazanie
związku pomiędzy działaniami (zakupami, pracami, dostawami itd.) a dążeniem do
wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, a tym samym wzrostu sprzedaży, zysku lub
zatrudnienia.
4.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terytorium województwa podlaskiego

TAK/NIE

Lokalizacja efektów ekonomicznych przedsięwzięcia objętego wnioskiem np.: siedziba
Wnioskodawcy, lokalizacja zakładu Wnioskodawcy, miejsce zatrudnienia pracowników
itd.
5.

Okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z Regulaminem powierzania grantów
-

-

TAK/NIE

Wskazany we wniosku okres realizacji przedsięwzięcia (okres kwalifikowalności)
nie jest dłuższy niż 12 miesięcy,
Wnioskodawca nie rozpoczął działań związanych z przedsięwzięciem polegających
na zaciągnięcia pierwszego wiążącego prawnie zobowiązania związanego z
zamówieniem towarów lub usług, zawarciem umowy na realizację usługi lub
dostawy itd.
Działania (prace, zakupy, dostawy, płatności itp.) w ramach przedsięwzięcia
zakończą się do 31.10.2018 r.

6.

Przedsięwzięcie nie dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
wskazanych w pkt. 2 Regulaminu powierzania grantów.

TAK/NIE

7.

Przedsięwzięcie dotyczy sektorów gospodarki zaliczanych do inteligentnych specjalizacji
województwa podlaskiego.

TAK/NIE

8.

Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe dotyczące zakupów towarów i
usług, wskazanych we wniosku, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie

TAK/NIE
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powierzania grantów.
9.

Wskazane we wniosku wydatki są dopuszczone do objęcia wsparciem i kwalifikowane

TAK/NIE

- Wydatki zostały opisane w sposób szczegółowy i jednoznaczny
- Wydatki dotyczą wyłącznie audytu technologicznego, zakupu usług badawczych,
nabycia licencji, przejścia procedury ochrony patentowej, nabycia wyników prac B+R,
które może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, know-how lub
inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą
- Wydatki są niezbędne dla działań związanych z wprowadzeniem innowacji
produktowej lub procesowej oraz racjonalne.
- Wnioskodawca wskazał adekwatny sposób potwierdzenia realizacji działań, których
dotyczą wydatki.
- Wydatki są zgodne z dokumentacją przeprowadzonego postępowania ofertowego
10.

Wniosek i załączone dokumenty pozwalają na dokonanie oceny wniosku

TAK/NIE

- Wniosek jest kompletny, zawiera wszystkie wymagane załączniki, jest wypełniony,
parafowany i podpisany zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
− Kopie złożonych dokumentów, zostały poświadczone „za zgodność z oryginałem”
przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji,
- Informacje zawarte we wniosku oraz załączonych dokumentach są spójne,
jednoznaczne i wystarczające do dokonania oceny,
− Wniosek nie zawiera błędów rachunkowych.
11.

Wnioskowana kwota grantu jest zgodna z Regulaminem

TAK/NIE

- Wnioskowana wartość grantu nie jest wyższa niż 100 tys. zł.
- Wnioskowana wartość grantu nie przekracza 70% wydatków kwalifikowanych,
powiększonych o 5, 10 lub 15 punktów procentowych, w przypadku, kiedy wniosek
spełnia, odpowiednio: jedno, dwa lub trzy kryteria dodatkowe.
2.
Lp.
1.

2.

3.

Kryteria dodatkowe
Opis kryterium

Ocena

Wnioskodawca nie korzystał ze wsparcia ze środków publicznych na działania związane z
podnoszeniem innowacyjności w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o powierzenie
grantu.
Przedsięwzięcie dotyczy sektora gospodarki zaliczanego do rdzenia specjalizacji regionu
tj. przemysłu rolno-spożywczego lub sektorów powiązanych łańcuchem wartości,
przemysłu metalowo-maszynowego, szkutniczego lub sektorów powiązanych łańcuchem
wartości, sektora medycznego, nauk o życiu lub sektorów powiązanych łańcuchem
wartości, ekoinnowacji, nauk o środowisku lub sektorów powiązanych łańcuchem
wartości.
Przedsięwzięcie obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP prawa własności
intelektualnej tj. wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego.

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
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