Załącznik nr 10b do Regulaminu
Kryteria dla wniosku o dofinansowanie fazy W
1. Kryteria formalne
1.1

Zakończenie fazy B+R (załączenie zatwierdzonego raportu z wyników badań fazy
B+R)

1.2

Wniosek jest kompletny

1.3

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym

1.4

Wydatki
zgodne
z
„Kosztami
kwalifikowanymi”
w katalogu kosztów kwalifikowanych fazy W.

1.5

Załączenie wymaganych dokumentów

1.6

Zgodność czasu realizacji fazy W z zapisami Programu

2.1

Kryterium wdrażalności*

2.2

Kryterium zdolności do komercjalizacji**

2.3

Spójność zakresu wniosku
w ramach Programu)

2.4

Efekt ekologiczny – efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia
oraz możliwy do utrzymania w ciągu 5 lat po zakończeniu przedsięwzięcia

2.5

Wnioskodawca posiada niezbędne zasoby ludzkie do realizacji przedsięwzięcia

2.6

Struktura instytucjonalna – możliwość sprawnego wdrożenia projektu i
zapewnienie jego trwałości instytucjonalnej, w tym: przejrzysta struktura
własnościowa i forma prawna, czytelne relacje kontraktowe, realistyczny
harmonogram pozyskiwania pozwoleń

wynikiem

fazy

B+R

Nie

Tak

Nie

określonymi

2. Kryteria merytoryczne

z

Tak

(zrealizowanej

1

Struktura finansowa
2.7.1 zapewnienie zbilansowania źródeł finansowania - weryfikacja
przeprowadzona w odniesieniu do kosztu całkowitego przedsięwzięcia

2.7

2.7.2 wykonalność i trwałość finansowa - weryfikacja przeprowadzona
w odniesieniu do wnioskodawcy z uwzględnieniem realizowanego przez niego
przedsięwzięcia
2.7.3. zabezpieczenie zwrotu środków - weryfikacja przeprowadzona pod kątem
możliwości zastosowania zabezpieczenia standardowego bądź konieczności jego
wzmocnienia z uwzględnieniem sytuacji finansowej Wnioskodawcy,
zidentyfikowanych ryzyk, w tym podwyższonego
ryzyka realizacji
przedsięwzięcia.

2.8

Wnioskowane dofinansowanie
(jeśli dotyczy)

zgodne

z przepisami

pomocy publicznej

* Dotyczy projektów, w których beneficjent wdraża technologię generującą efekt ekologiczny
w swoim przedsiębiorstwie lub u klientów. W przypadku, gdy od zakończenia fazy B+R
do momentu złożenia wniosku na fazę W upłynęło więcej niż pół roku wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić
potwierdzenie wdrażalności projektu w postaci opinii niezależnej jednostki.
** Dotyczy projektów, w których beneficjent opracowuje i komercjalizuje technologię, która generuje efekt
ekologiczny u klientów – obejmuje potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu oraz potencjał technologii do jej
komercjalizacji. W przypadku, gdy od zakończenia fazy B+R do momentu złożenia wniosku na fazę W upłynęło więcej
niż pół roku wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie zdolności do komercjalizacji projektu w
postaci opinii niezależnej jednostki.
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