
Nr Nazwa kryterium Definicja kryterium Sposób weryfikacji
Sposób oceny

kryterium

Możliwość

uzupełnienia

1
Złożenie wniosku o przyznanie grantu  

na prawidłowym wzorze

W  ramach  tego  kryterium  weryfikowane  jest  czy  wniosek 

o  przyznanie grantu  został  złożony  na  obowiązującym wzorze formularza - 

odpowiedni wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej IOK w formie 

edytowalnego pliku tekstowego.

Na podstawie złożonego wniosku. TAK/NIE TAK

2. 
Złożenie wniosku o przyznanie grantu 

w terminie przewidzianym przez IOK

W  ramach  tego  kryterium  weryfikowane  jest  czy  wniosek 

o  przyznanie grantu  został  złożony  w terminie określonym przez IOK w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie grantów i Regulaminie.

Na podstawie daty i godziny wpływu 

wniosku do biura projektu.
TAK/NIE NIE

3.
Jeden Wnioskodawca złożył jeden

wniosek o przyznanie grantu

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy Wnioskodawca złożył nie 

więcej niż jeden wniosek o grant, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.
Na podstawie złożonego wniosku. TAK/NIE NIE

3.

Wszystkie pola wniosku o przyznanie 

grantu zostały wypełnione w sposób 

prawidłowy

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy Wnioskodawca wypełnił 

wszystkie pola w dostarczonym przez grantodawcę wniosku w zalecany sposób.
Na podstawie złożonego wniosku. TAK/NIE TAK

4.

Wnioskodawca zalicza się do

sektora MSP i posiada 

siedzibę/oddział/filię/zakład 

(podmioty zarejestrowane w rejestrze 

przedsiębiorców KRS) lub 

stałe/dodatkowe miejsce 

wykonywania działalności 

gospodarczej z obszaru całego 

województwa (osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą 

zarejestrowane w CEIDG) w woj. 

dolnośląskim

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy Wnioskodawca

zadeklarował we wniosku o przyznanie grantu posiadanie statusu

mikro, małego lub średniego przedsiebiorstwa i czy posiada 

siedzibę/oddział/filię/zakład lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej na terytorium województwa dolnośląskiego.

Na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy będącego 

elementem formularza wniosku oraz danych 

rejestrowych (CEIDG, CIKRS). W przypdaku, gdy z 

dokumentu rejestrowego nie będzie wynikało  to 

wprost, przedmiotowym dokumentem 

potwierdzającym działalność gospodarczą na terenie 

woj. dolnośląskiego będzie NIP-2.

TAK/NIE TAK

5.
Wnioskodawane dofinansowanie nie 

przekracza kwoty 200 000,00 zł.

W ramach kryterium weryfikowane jest czy wnioskowana kwota 

dofinansowania nie przekracza kwoty 200 000,00 zł zgodnie z obowiązującymi 

w ramach działania 1.2 limitami wsparcia.

Na podstawie opisu przedstawionego we wniosku. TAK/NIE TAK

6. Zakaz podwójnego dofinansowania

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy w wyniku 

otrzymania  dofinansowania  nie  dojdzie do  podwójnego 

dofinansowania tych samych wydatków kwalifikowalnych.

Na podstawie deklaracji Wnioskodawcy będącej 

elementem wniosku.
TAK/NIE TAK

Kryteria wyboru projektów w ramach realizowanego przez Grantodawcę projektu grantowego pt. " Bony na innowacje dla MŚP z Dolnego Śląska"
Projekt grantowy realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny”

Schemat 1.2.C.b ,,Usługi dla przedsiębiorstw  –  "Bon na innowację"”Zastrzeżenia: 

Ilekroć w dokumencie jest mowa o Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę składającego wniosek o przyznanie grantu (potencjalny grantobiorca).

Ilekroć w dokumencie jest mowa o IOK - należy przez to rozumieć Instytucję organizującą konkurs tj. Grantodawcę.

Ilekroć w dokumencie jest mowa o Regulaminie - nalezy przez to rozumieć Regulamin Uczestnictwa w projekcie grantowym.

I. Kryteria formalne

Opis: spełnienie kryteriów formalnych warunkuje przejście projektu do dalszej oceny merytorycznej. Negatywna ocena któregokolwiek z kryteriów (zaznaczenie odpowiedzi NIE) już po złożeniu uzupełnionej wersji wniosku o 

przyznanie grantu oznacza jego odrzucenie na etapie oceny formalnej.



7.
Okres realizacji projektu jest zgodny z 

Regulaminem

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy przewidziany we wniosku 

termin realizacji usługi jest zgodny z wymogami określonymi w Regulaminie 

dot. czasu trwania projektu i granicznej daty jego realizacji. W ramach 

kryterium zweryfikowane zostanie również czy planowana data rozpoczęcia 

realizacji projektu przez Wnioskodawcę nie jest wcześniejsza niż data wyboru 

projektu grantowego (projektu realizowanego przez IOK - grantodawcę) 

Na podstawie opisu przedstawionego we wniosku. TAK/NIE TAK

8.
Zgodność zapisów wniosku o 

przyznanie grantu z Regulaminem 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy zapisy wniosku  są zgodne z 

zapisami obowiązującego w danym naborze Regulaminu.

Na podstawie złożonego wniosku oraz zawartych w 

nim opisów.
TAK/NIE TAK

9.

Poziom wnioskowanego 

dofinansowania jest zgodny z 

postanowieniami Regulaminu 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy zapisy wniosku o przyznanie 

grantu w zakresie wnioskowanego poziomu dofinansowania są zgodne z 

postanowieniami Regulaminu.

Na podstawie złożonego wniosku. TAK/NIE TAK

10. Kompletność załączników

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy Wnioskodawca  wybrał 

wszystkie wymagane załączniki w punkcie IX wniosku oraz czy dołączył je do 

składanej dokumentacji oraz czy przedstawione załączniki są poprawne.  

Na podstawie złożonej dokumentacji TAK/NIE TAK

11.

Wnioskodawca nie jest wykluczony z 

możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej

W  ramach  tego  kryterium  weryfikowane jest  czy  Wnioskodawca  nie  

podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej na podstawie obowiazujących przepisów.

Na podstawie podpisanego formularza wniosku (z 

uwzględnieniem treści "Deklaracji Wnioskodawcy" 

stanowiącej punkt XII wniosku).

TAK/NIE TAK

12.
Dokumentacja zgłoszeniowa została 

podpisana zgodne z reprezentacją

W  ramach  tego  kryterium  weryfikowane jest  czy  Wnioskodawca  podpisał 

Wniosek wraz z załacznikami we wszytskich wskazanych miejscach.
Na podstawie złożonej dokumentacji TAK/NIE NIE

Nr Nazwa kryterium Definicja kryterium Sposób weryfikacji

1. 

Projekt wpisuje się w

Inteligentne Specjalizacje dla 

województwa dolnośląskiego.

W  ramach  tego  kryterium  weryfikowane  jest  czy  projekt wpisuje się

 Inteligentne Specjalizacje dla woj. dolnośląskiego i ich podobszary  wymienione 

w dokumencie Dolnośląska Strategia Innowacji 2030.

Na podstawie deklaracji/opisu przedstawionego

w formularzu wniosku.

2.

Posiadanie wymaganego wkładu 

własnego niezbędnego do realizacji 

projektu

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy Wnioskodawca posiada 

zasoby finansowe niezbędne do realizacji projektu z uwzględnieniem sposobu 

wypłaty dofinansowania (refundacja).

Na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy 

przedstawionego we wniosku. 

II. Kryteria merytoryczne obligatoryjne.

Opis: po spełnieniu kryteriów formalnych wniosek zostanie oceniony z punktu widzenia oceny merytorycznej. Pozytywna weryfikacja w ramach tych kryteriów warunkuje dokonanie oceny wniosku pod kątem spełniania 

kryteriów merytorycznych premiujących, decydujących o przyznaniu grantu 

Sposób oceny

kryterium

TAK/NIE

TAK/NIE



3.

Kwalifikowalność podmiotowa 

wykonawcy usługi na którą ma być 

przyznany grant

 W ramach kryterium weryfikowane jest, czy wykonawcą usługi prowadzącej do 

opracowania innowacyjnego produktu/usługi będzie jednostka naukowa  

rozumiana jako organizacja prowadząca  badania i upowszechniająca wiedzę, 

określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i 

posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do 

jednej z  kategorii wymienionej w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Na podstawie deklaracji Wnioskodawcy złożonej w 

treści wniosku 

4.

Złożony wniosek dotyczy opracowania 

innowacyjnej usługi/produktu 

(innowacyjność procesowa lub 

produktowa)

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy projekt obejmuje

opracowanie produktu/usługi, której możliwe jest przypisanie znamion 

innowacyjności (produktowej lub procesowej na każdym

poziomie).

Na podstawie deklaracji/opisu przedstawionego we 

wniosku.

5.
Planowane wydatki są kwalifikowalne i 

uzasadnione

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy planowane w projekcie 

wydatki są kwalifikowalne i uzasadnione.
Na podstawie opisu przedstawionego we wniosku.

Nr Nazwa kryterium Definicja kryterium Sposób weryfikacji

1.
Liczba, rodzaje i poziom 

wprowadzonych innowacji

W ramach kryterium weryfikowana będzie liczba i poziom wprowadzonych w 

ramach projektu innowacji w podziale na:

- innowacje produktowe;

- innowacje procesowe.

Liczba przyznanych w ramach kryterium punktów będzie uzależniona

od zadeklarowanego poziomu innowacyjności.

Definicja innowacji - zgodnie z Oslo Manual.

Na podstawie opisu przedstawionego we wniosku i 

dołączonych dodatkowych załączników w postaci 

opinii o innowacyjności. Punkty przydzielane będą 

oddzielnie dla innowacji produktowych i procesowych. 

Wprowadzenie innowacji na poziomie 

przekraczającym poziom przedsiębiorstwa 

każdorazowo powinno być poparte opinią o 

innowacyjności (zgodnie z zasadą jedna innowacyjność 

- jedna opinia). Opinia o innowacyjności powinna 

wprost wskazywać założony poziom innowacyjności.

2.
Jakość przedstawionego

uzasadnienia wydatków

W ramach kryterium weryfikowany będzie sposób opisania przez

Wnioskodawcę wysokości planowanych do poniesienia wydatków.

Na podstawie opisów przedstawionych w 

formularzu wniosku.

0 pkt. - wprowadzenie dowolnej liczby innowacji na poziomie przedsiębiorstwa;

1 pkt - wprowadzenie jednej innowacji  na poziomie lokalnym/regionalnym;

2 pkt. - wprowadzenie dwóch i więcej innowacji na poziomie 

lokalnym/regionalnym;

3 pkt. - wprowadzenie jednej innowacji na poziomie kraju;

4 pkt. - wprowadzenie dwóch i więcej innowacji na poziomie kraju;

5 pkt. - wprowadzenie jednej i więcej innowacji na poziomie międzynarodowym.

Opis: Spełnienie kryteriów merytorycznych obligatoryjnych spowoduje, że wniosek o grant zostanie oceniony z punktu widzenia spełniania kryteriów merytorycznych premiujących. Wniosek o przyznanie grantu zostaje rekomendowany do dofinansowania w przypadku 

spełnienia wszystkich kryteriów oceny formalnej i merytorycznej obligatoryjnej oraz uzyskania łącznie co najmniej 2 punktów w ramach oceny merytorycznej premiującej.  Do dofinansowania może zostać wybrany projekt, którego kwota dofinansowania mieści się w 

dostępnej alokacji w ramach naboru.

Możliwe do uzyskania punkty

0 pkt. - na podstawie przedstawionej we wniosku metodologii wyliczenia 

wysokości kosztów nie jest możliwe potwierdzenie wiarygodności

przedstawionego oszacowania.

3 pkt. - przedstawiono precyzyjną i wiarygodną metodologię oszacowania

wysokości ponoszonych kosztów (sposób wyliczenia, dane źródłowe).

III. Kryteria merytoryczne - premiujące.

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE



3. Zagrożenia realizacji projektu

W ramach tego kryterium weryfikwoane jest, czy Wnioskodawca opisał 

zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu, czy określił 

jak je minimalizować/ niwelować.

Na podstawie opisów przedstawionych we wniosku.

4.
Posiadanie statusu zakładu

pracy chronionej

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy przedsiębiorstwo będące 

Wnioskodawcą posiada status "Zakładu Pracy Chronionej".

Na podstawie decyzji administracyjnej o nadaniu 

statusu zakładu pracy chronionej.

5.

Wzrost zatrudnienia w wyniku 

realizacji projektu do końca jego 

realizacji.

W ramach kryterium weryfikowane jest, czy Wnioskodawca zadeklarował w 

ramach projektu wzrost zatrudnienia o co najmniej jeden pełny etat. Kryterium 

punktowane pod warunkiem zwiększenia zatrudnienia do końca realizacji 

projektu.

Na podstawie zdefiniowania wartości wskaźnika 

fakultatywnego "Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach".

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów: 12 punktów

0 pkt. - nie zostały opisane zagrożenia lub przedstawione wyjaśnienia opisujące 

brak zagrożeń realizacji projektu budzą zastrzeżenia;

1 pkt - przedstawiono zagrożenia, ale nie określono, jak będą 

minimalizowane/niwelowane;

2 pkt. - przedstawiono  zagrożenia i określono w sposób niebudzący zastrzeżeń, jak 

będą minimalizowane/niwelowane lub zostały przedstawione nie budzące 

zastrzeżeń wyjaśnienia opisujace brak zagrożeń; 

0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada statusu zakładu pracy chronionej.

1 pkt - Wnioskodawca posiada status zakładu pracy chronionej.

0 pkt. - Wnioskodawca nie zadeklaruje wzrostu zatrudnienia;

1 pkt - Wnioskodawca zadeklaruje wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu 

o co najmniej jeden pełny etat (zatrudnienie nastąpi do końca realizacji projektu).


