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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Zatwierdzone kryteria dla programu pilotażowego Wsparcie na
pierwsze wdrożenie wynalazku
24 kwietnia br. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zatwierdził kryteria
dla programu pilotażowego Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku. Poniżej publikujemy listę
przyjętych kryteriów. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w przypadku
projektów polegających na wdrożeniu wynalazków, które nie zostały jeszcze objęte ochroną patentową,
wnioskodawcy będą zobligowani do przedłożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie sprawozdania o
stanie techniki (bądź równoważnego dokumentu w procedurze międzynarodowej) dla swojego wynalazku.
Ponieważ procedura uzyskania takiego sprawozdania, zgodnie z informacjami pozyskanymi z
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, może potrwać kilka tygodni bardzo prosimy o
uwzględnienie powyższego w okresie przygotowania projektu.
Kryteria oceny programu pilotażowego Wsparcie na pierwsze wdrożenie:
Kryteria merytoryczne
a) obligatoryjne (punktacja „0-1”):
1. 1. Projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku:
objętego ochroną patentową
albo
zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie
techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej)
uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz
przydatności do przemysłowego stosowania;
2. Przed dniem złożenia wniosku wynalazek objęty wdrożeniem nie był wytwarzany lub używany w
sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Unii Europejskiej;
3. Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do korzystania z wynalazku;
4. Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z
tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki
poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu
produkcyjnego istniejącej jednostki;
5. Przedmiot projektu nie dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w
ramach POIG
6. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275, z późn. zm.);
7. Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na rezultat projektu;
8. Wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku objętego lub
zgłoszonego do ochrony patentowej;
9. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu
10. Wydatki są kwalifikowane w ramach Wsparcia na pierwsze wdrożenie wynalazku, uzasadnione,
racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów instrumentu Wsparcie na pierwsze
wdrożenie wynalazku;
11. Wskaźniki produktu i rezultatu są:
obiektywnie weryfikowalne
odzwierciedlają założone cele projektu
adekwatne dla danego rodzaju projektu;
b) fakultatywne:
1. Poziom innowacyjności rezultatu projektu wdrażanego w oparciu o wynalazek;
2. Poziom zapotrzebowania rynkowego na rezultat projektu na rynku międzynarodowym (mierzony
procentowym udziałem przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu rezultatu projektu w
całkowitych przychodach z tytułu jego sprzedaży w okresie 24 miesięcy po zakończeniu realizacji
projektu);
3. Projekt dotyczy technologii priorytetowych wskazanych w dokumencie FORESIGHT
TECHNOLOGICZNY PRZEMYSŁU Insight 2030. Streszczenie analizy końcowej;
4. Wynalazek objęty wdrożeniem powstał w wyniku działalności B+R prowadzonej na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej;
5. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 17 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006, w szczególności wnioskodawca realizuje projekt zgodnie z zasadami 4R
(reduce, reuse, recycle, repair);
6. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006;
7. Projekt dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wynalazku objętego ochroną patentową
albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na terytorium geograficznie szerszym niż terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
c) Panel ekspertów
Rankinguje projekty wyłonione podczas oceny merytorycznej obligatoryjnej i fakultatywnej w oparciu o
ocenę następujących aspektów:
innowacyjność produktu,
opłacalność projektu,
użyteczność społeczna produktu,
szanse wdrożenia produktu (popyt, strategia marketingowa i reklamowa),
konkurencyjność produktu.
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