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Załącznik nr 2 do Regulaminu - Kryteria oceny Wniosku o udzielenie Grantu  

 

Kryteria Formalne: 

1) Czy Wnioskodawca złożył komplet wymaganych dokumentów? (możliwość uzupełnienia) (TAK 

(również po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena formalna, Wniosek 

odrzucony) 

2) Czy Wnioskodawca złożył Wniosek o udzielenie Grantu na aktualnym formularzu? (możliwość 

uzupełnienia) (TAK (również po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena 

formalna, Wniosek odrzucony) 

3) Czy Wnioskodawca złożył Wniosek w o udzielenie grantu w wyznaczonym terminie?  (TAK, NIE – 

negatywna ocena formalna, wniosek odrzucony). Możliwość złożenia Wniosku w kolejnej 

rundzie naboru. 

4) Czy Wnioskodawca posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? (TAK, NIE – wniosek odrzucony) 

5) Czy siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terenie ZIT WrOF? (TAK, NIE – negatywna ocena 

formalna, Wniosek odrzucony)  

6) Czy Wnioskodawca spełnia kryterium MŚP zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)? (TAK, NIE – negatywna ocena formalna, Wniosek 

odrzucony) 

7) Czy  jest to pierwszy wniosek o uzyskanie Grantu w programie? (TAK, NIE - negatywna ocena 

formalna, Wniosek odrzucony, TAK) (Wnioskodawca ma prawo wycofać Wniosek na każdym 

etapie oceny. W przypadku wycofania Wniosku (również negatywnie ocenionego) i złożenia 

nowego, kryterium uznaje się za spełnione) 

8) Czy okres realizacji Usługi jest zgodny z ogłoszeniem naboru i Regulaminem konkursu na wybór 

grantów i RPO WD? (TAK (również po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena 

formalna, Wniosek odrzucony) 

9) Czy wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania dla Projektu „Granty na 

innowacje dla MŚP”? (TAK (również po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena 

formalna, Wniosek odrzucony) 

10) Czy Projekt grantowy jest zgodny z zakresem wsparcia określonym w Regulaminie? (TAK 

(również po uzupełnieniach), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena formalna, Wniosek 

odrzucony) 

11) Czy Wnioskodawca  jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania? (TAK – 

negatywna ocena formalna, Wniosek odrzucony, NIE) 

12) Czy Wnioskodawca potwierdził (oświadczył), że jest w stanie sfinansować Usługę? (możliwość 

uzupełnienia) (TAK (również po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena 

formalna, Wniosek odrzucony) 
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Kryteria merytoryczne:  
1) Czy dziedzina/ tematyka planowanych Usług wpisuje się co najmniej w jedną z regionalnych 

inteligentnych specjalizacji województwa dolnośląskiego? (TAK, NIE – negatywna ocena 

merytoryczna, Wniosek odrzucony)  

2) Czy wydatki są kwalifikowane, niezbędne do realizacji celów Projektu, czy prawidłowo 

oszacowano koszty audytu technologicznego? ( (TAK, NIE – negatywna ocena merytoryczna, 

Wniosek odrzucony) 

3) Czy Projekt sprzyja stymulacji współpracy Przedsiębiorcy z Uczelniami i innymi jednostkami 

naukowymi? (TAK, NIE – negatywna ocena merytoryczna, Wniosek odrzucony)    

4) Czy planowana Usługa jest usługą badawczo-rozwojową dotyczącą wdrożenia lub rozwoju 

produktu/usługi lub technologii? (TAK, NIE – negatywna ocena merytoryczna, Wniosek 

odrzucony)    

5) Czy Usługa ma charakter prac typowych, powszechnie dostępnych na rynku? (TAK - negatywna 

ocena merytoryczna, Wniosek odrzucony, NIE)                         

6) Czy Projekt dotyczy innowacyjności produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie 

przedsiębiorstwa?  (TAK, NIE – negatywna ocena merytoryczna, Wniosek odrzucony) 

7)  Czy zaplanowana Usługa badawczo-rozwojowa w Projekcie pozwoli na osiągnięcie poziomu 

gotowości, który umożliwi wdrożenie produktu/usługi na rynku po zakończeniu Usługi 

badawczej?  (TAK, NIE – negatywna ocena merytoryczna, Wniosek odrzucony)                               

8) Czy Wnioskodawca poprawnie dobrał i oszacował wskaźniki? (TAK, NIE – negatywna ocena 

merytoryczna, Wniosek odrzucony) 

9) Czy Wykonawca Usługi lub potencjalny Wykonawca Usługi spełnia definicję jednostki naukowej  

w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.)?   (TAK, NIE – negatywna ocena merytoryczna, 

Wniosek odrzucony) 

  


