Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru

Kryteria wyboru projektów w ramach pilotażu Poland Prize
Kryteria dostępu (0-1, wymagane spełnienie wszystkich kryteriów poza kryterium opcjonalnym)
Kryterium

Opis

Punkty do
zdobycia

Minimum

KD1:
Wnioskodawca
posiada
doświadczenie w działalności na rzecz
rozwoju startupów

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy
Wnioskodawca, jako podmiot, prowadził przez okres co najmniej 3 lat przed dniem
ogłoszenia naboru, działalność na rzecz startupów polegającą na wspieraniu ich rozwoju.
Kryterium weryfikowane jest na podstawie opisu we wniosku w pkt VI Klasyfikacja
projektu.

0-1

1

0-1

1

Za powyższe usługi nie uznaje się usług :
- pozyskiwania dofinansowania unijnego,
- wynajmu powierzchni biurowej,
- organizacji wydarzeń i konferencji,
- prowadzenia szkoleń niezwiązanych z rozwojem biznesu.
KD2: Wnioskodawca dysponuje zespołem
posiadającym doświadczenie w inkubacji
lub akceleracji startupów z zagranicy.

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy
Wnioskodawca, posiada zespół z doświadczeniem w świadczeniu usług inkubacyjnych
(pomocy cudzoziemcom/startupom zagranicznym w rozpoczęciu działalności
gospodarczej w Polsce) lub usług akceleracyjnych świadczonych startupom
zagranicznym.
Kryterium weryfikowane jest na podstawie opisu i zakresu świadczonych usług
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zawartego we wniosku w pkt VI Klasyfikacja projektu.
Za powyższe usługi nie uznaje się usług :
- pozyskiwania dofinansowania unijnego,
- wynajmu powierzchni biurowej,
- organizacji wydarzeń i konferencji,
- prowadzenia szkoleń niezwiązanych z rozwojem biznesu.
KD3 Wnioskodawca wykazał, iż nawiązał
współpracę z podmiotami zaangażowanymi
w ekosystem startupowy w krajach
określonych
jako
kluczowe
rynki
poszukiwań.

Na podstawie opisu we wniosku w pkt. VI Klasyfikacja projektu lub na podstawie
załączonych do wniosku listów intencyjnych weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca
(lub, w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, co najmniej jeden z
partnerów) posiada nawiązane relacje z ośrodkami startupowymi znajdującymi się w
wybranych regionach, aby zwiększyć szanse na pozyskanie interesujących zespołów
startupowych do programu.

0-1

1

KD4:
Czas
trwania
Programu
przedstawionego we wniosku
(okres
realizacji projektu) nie przekracza 18
miesięcy a sam program rozpocznie się w
III kwartale 2018 r.

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku, ocenie podlega czy okres
realizacji programu nie przekracza 18 miesięcy i rozpocznie się w III kwartale 2018 r.

0-1

1

KD5: Wnioskowana kwota grantu nie
przekracza 5 milionów zł

W kryterium tym ocenie podlega, czy wskazana we wniosku kwota grantu nie przekracza
5 milionów zł.

0-1

1

KD6: Budżet projektu uwzględnia
zaangażowanie przez Wnioskodawcę
środków prywatnych (w formie pieniężnej)
na poziomie min. 20% wydatków
operacyjnych.

Wnioskodawca we wniosku, w części budżetowej, założył finansowanie co najmniej
20% kosztów operacyjnych ze środków prywatnych, jako wkład własny.
Budżet musi także uwzględniać limit finansowania ze środków PARP na pokrycie
kosztów operacyjnych w wysokości maksymalnie 900 tys. zł, wskazany w Regulaminie
naboru.

0-1

1

KD7: Wnioskodawca wskazał źródła
finansowe
zapewniające
płynność

Weryfikacji będzie podlegał Plan finansowy przedstawiony we wniosku (oraz jego
zgodność z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu), z którego wynika plan

0-1

1
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finansową w okresie realizacji programu

KD8:
Zaproponowana
przez
Wnioskodawcę
koncepcja
programu
zakłada ukończenie go przez co najmniej
17 podmiotów.

ponoszenia wydatków w całym okresie realizacji programu z podziałem na poszczególne
kategorie oraz w podziale na wkład z grantu oraz wkład własny w projekt, a także, czy
Wnioskodawca zadeklarował dysponowanie środkami finansowymi umożliwiającymi
płynność finansową projektu i terminową realizację zadań biorąc pod uwagę zasady
zaliczkowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
Wnioskodawca we wniosku zaproponował program akceleracji, który ukończy co
najmniej 17 startupów.

0-1

1

Kryterium oceniane w oparciu o wskaźnik produktu określony w pkt VII wniosku.

KD9: Wnioskodawca zapewnia ochronę
informacji
poufnych
wszystkich
zaangażowanych w projekcie stron

Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy o zawarciu w
regulaminie programu zapisów dotyczących ochrony informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz uznanych za poufne.

0-1

1

KD10: Wnioskodawca posiada relacje
biznesowe z podmiotami funkcjonującymi
w polskim ekosystemie startupowym, które
zwiększą szanse na kontynuację wsparcia
startupów uczestniczących w programie ze
środków publicznych lub prywatnych.

Wnioskodawca musi wykazać, że posiada nawiązane relacje z różnymi podmiotami
wchodzącymi w skład ekosystemu wspierania startupów (np. fundusze Seed/VC, sieci
aniołów biznesu, inkubatory, parki przemysłowe i technologiczne, akceleratory,
korporacje) posiadającymi siedzibę na terytorium RP, dzięki czemu jest w stanie
zapewnić dalszą ścieżkę wsparcia startupom biorącym udział w programie po jego
zakończeniu (element postakceleracji).

0-1

1

Wskazane podmioty będą pełnić istotną rolę podczas scoutingu, ponieważ konsultowane
z nimi będzie zainteresowanie rozwiązaniami poszczególnych startupów, a tym samym
biznesowa zasadność ich akceleracji w Polsce.
Posiadanie powyższych podmiotów we własnych strukturach uznawane jest za
dodatkowy atut, ale nie zwalnia Wnioskodawcy z konieczności wykazania nawiązanych
relacji z podmiotami zewnętrznymi.
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Kryterium weryfikowane jest na podstawie opisu we wniosku w pkt. VI Klasyfikacja
projektu i załączonych do wniosku listów intencyjnych.
KD11: W przypadku realizacji projektu
przez grupę podmiotów w formie
partnerstwa, Wnioskodawca zawarł umowę
o partnerstwie zgodnie z art. 33 ustawy
wdrożeniowej.
(dotyczy jedynie projektów realizowanych
w partnerstwie)

Umowa partnerstwa musi spełniać wszystkie wymogi wskazane w art. 33 ustawy
wdrożeniowej.
Umowa ta, zgodnie z art. 33 ust. 5 określa w szczególności:
- przedmiot porozumienia albo umowy,
- prawa i obowiązki stron,
- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie
- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu
- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez
poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania
udzielonego każdemu z partnerów,
- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron
z porozumienia lub umowy.
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród
podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a tej ustawy, z zachowaniem
zasady przejrzystości i równego traktowania. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest
obowiązany w szczególności do:
1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze
wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego
partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera
w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o
podobnym charakterze;
3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji
o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

0-1

1
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Wybór podmiotów musi też spełniać wymogi wymienione w art. 33 ust. 7 ustawy
wdrożeniowej, tj. stroną umowy nie może być podmiot wykluczony
z możliwości otrzymania dofinansowania.
Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Zamiana partnera może nastąpić jedynie za zgodą PARP, w przypadkach uzasadnionych
koniecznością zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji projektu.
KD12:
Wnioskodawca/partnerzy
nie
podlegają wykluczeniu z możliwości
uzyskania dofinansowania.

W odniesieniu do Wnioskodawcy/partnerów nie zachodzą przesłanki określone w:
- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości;
- art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
oraz
- Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów
dotyczących pomocy państwa;
- na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy, będącego
integralną częścią wniosku.
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu PARP dokona weryfikacji
spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane
w Regulaminie Konkursu.

0-1

1
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Suma

1
2

Dotyczy projektów realizowanych samodzielnie przez Wnioskodawcę.
Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie.

0-12
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Kryteria jakościowe
Kryterium

KJ1: Zespół dedykowany do realizacji
projektu posiada doświadczenie w
scoutingu
startupów
na
rynkach
zagranicznych

Opis

Wnioskodawca przedstawił dotychczasowe doświadczenia zespołu dedykowanego do
realizacji projektu w zakresie rekrutacji podmiotów na rynkach zagranicznych wraz z
opisem konkretnych działań i ich efektów. Wnioskodawca powinien odnieść się do co
najmniej 3 startupów, które zostały znalezione w ten sposób i opisać jak wyglądał proces
oraz zaangażowanie osób wykazanych jako posiadające doświadczenie.
W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, w celu spełnienia kryterium,
powyższe doświadczenie może być wykazane przez jednego z partnerów.

Punkty do zdobycia

Minimum
niezbędne do
rekomendowania
do wsparcia

0-2

0 (kryterium
stanowiące premię
punktową)

0-3

1

Oceniający będą weryfikować, czy dotychczasowa działalność zespołu dedykowanego
przez wnioskodawcę/partnerów, w obszarze którego dotyczy kryterium, stanowi istotną
wartość dodaną dla osiągnięcia celów realizacji pilotażu.
KJ2: Wnioskodawca przedstawił spójną,
logiczną i realną do wykonania koncepcję
programu, obejmującą następujące etapy:
● scouting
● soft landing
● akceleracja,
● postakceleracja

W kryterium ocenie podlega zakres oraz jakość zaproponowanego programu w ramach
poszczególnych faz, jego organizacja i zarządzanie, a także zidentyfikowane główne
ryzyka oraz działania planowane do podjęcia/podjęte w celu ich minimalizacji.
Etapy:
Scouting – założenia koncepcji mają zapewnić udział w programie wystarczającej
liczbie startupów, uwzględniając specjalizację branżową.
Koncepcja powinna zawierać:
● preferowany zakres terytorialny scoutingu wraz z uzasadnieniem;
● listę zagranicznych eventów, kluczowych z punktu efektywności scoutingu;
● proces aplikacji i selekcji, z wyszczególnieniem aktywności poza granicami
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kraju.
Soft landing – koncepcja powinna określać rodzaj usług jakie akcelerator przewiduje
świadczyć na rzecz startupów do momentu otrzymania przez nich grantu (np. możliwość
czasowego zakwaterowania). Zakres tych usług proponuje akcelerator.
Elementem obowiązkowym tego etapu jest usługa „konsjerż” - dedykowanie przez
akcelerator osoby do pomocy startupom np. w sprawach związanych z uzyskaniem wizy,
urzędowych, pobytowych. Kompletny zakres obowiązków „konsjerża” określa
akcelerator.
Akceleracja – koncepcja powinna przedstawiać założenia fazy stricte akceleracyjnej,
w tym w szczególności:
- działania na rzecz startupów w ramach prowadzonego programu;
- przyjęte metody wsparcia startupów;
- kluczowe etapy;
- demo day organizowany na zakończenie programu;
- założenia związane z osiągnięciem rezultatów programu (wdrożenia akcelerowanych
rozwiązań).
Postakceleracja - koncepcja powinna wskazywać sposoby wykorzystania potencjału
rezultatów projektu, kontynuacji działań, utrzymania jego efektów, a także zwiększenia
szansy absorbcji pozyskanego kapitału ludzkiego, również w przypadku gdy akceleracja
nie przyniosła zamierzonych efektów.
Sposób oceny kryterium:
0. Niedostateczny. Projekt w niedostatecznym stopniu odpowiada na wymogi kryterium.
1. Dobry. Projekt właściwie odpowiada na wymogi kryterium, ale zidentyfikowano
istotne słabości.
2. Bardzo dobry. Projekt odpowiada na wszystkie istotne wymogi kryterium.
Zidentyfikowane słabości są nieistotne.
3. Doskonały. Projekt w nadzwyczajny sposób odpowiada na wymogi kryterium.
Wprowadza nową jakość w podejściu do akceleracji.

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru

KJ3: Wnioskodawca przedstawił we
wniosku zasoby gwarantujące prawidłową
i efektywną realizację programu.

Wnioskodawca przedstawił we wniosku posiadane zasoby (ludzkie, techniczne,
finansowe) świadczące o jego zdolności do realizacji projektu.
W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie ocenie podlegają zasoby będące w
dyspozycji całego partnerstwa tj. Wnioskodawcy oraz wszystkich partnerów.
W szczególności opis zasobów powinien zawierać strukturę zespołu projektowego wraz
z kadrą zarządzającą, zakresem obowiązków oraz wskazywać kompetencje osób, które
miałyby wykonywać kluczowe procesy w projekcie, np.:
- Ekspertów technologicznych
- Mentorów biznesowych
- „Konsjerż”
- Opiekunów startupów
- Osoby zarządzające projektem
- Inne kluczowe role
Informacja na temat wskazanych osób powinna składać się z danych kontaktowych,
krótkiego bio, zawierającego doświadczenie zawodowe oraz linku do profilu na portalu
typu LinkedIn lub Goldenline.
Oceniający będą weryfikować, czy zaplanowana w projekcie struktura zespołu
(kompetencje pracowników, itp.) gwarantują prawidłową i efektywną realizację
programu akceleracyjnego.
Sposób oceny kryterium:
0. Niedostateczny. Projekt w niedostatecznym stopniu odpowiada na wymogi kryterium.
1. Dobry. Projekt właściwie odpowiada na wymogi kryterium, ale zidentyfikowano
istotne słabości.

0-3

1
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2. Bardzo dobry. Projekt odpowiada na wszystkie istotne wymogi kryterium.
Zidentyfikowane słabości są nieistotne.
3. Doskonały. Projekt w nadzwyczajny sposób odpowiada na wymogi kryterium.
Wprowadza nową jakość w podejściu do akceleracji.
KJ4:
Uzasadnienie
wydatków

i

racjonalność

W ramach kryterium badane jest, czy przedstawione we wniosku wydatki zostały
określone prawidłowo, tj. mieszczą się w jednej z kategorii wydatków:
- Granty dla startupów
- Usługi dla startupów
- Koszty operacyjne związane z:
- organizacją scoutingu, naboru i oceny uczestników programu
akceleracyjnego, soft-landingu,
- rozliczaniem i monitorowaniem projektu, w tym także wynagrodzenia oraz
podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację
projektu po stronie Grantobiorcy,
- informacją i promocją programu.
oraz czy są adekwatne do zakresu i celów projektu. Badane jest, czy przedstawione w
projekcie wydatki są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia realizacji programu
akceleracyjnego oraz adekwatne do jego zakresu i celu, np. czy poszczególne wydatki
nie zostały przeszacowane lub, czy mają one istotny wpływ na jakość realizowanego
programu.
Ocenie podlega w szczególności racjonalność wydatków przeznaczonych na
wynagrodzenia i usługi obce w projekcie.
Wydatki powinny zostać zaprezentowane w sposób pozwalający na oszacowanie kosztu
jednostkowego (np. roboczogodzina) i uzasadnione w kontekście niezbędności
w programie. Wnioskodawca powinien przedstawić źródła na podstawie których
szacował wysokość poszczególnych kosztów (oferty, cenniki, raporty itp.)

0-1

1
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W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, w którym partnerzy także ponoszą
wydatki kwalifikowane niezbędne jest także przyporządkowanie konkretnych wydatków
do podmiotów, które będą je ponosić.

Sposób oceny kryterium:
0. Niedostateczny. Projekt w niedostatecznym stopniu odpowiada na wymogi kryterium.
1. Dobry. Projekt właściwie odpowiada na wymogi kryterium.

KJ5: W przypadku realizacji projektu przez
grupę podmiotów w formie partnerstwa,
struktura
podziału
zadań
w
projekcie
jest
adekwatna
do
zaplanowanego zakresu projektu i jego
celów oraz odpowiada kompetencji i
zasobom poszczególnych partnerów.
(dotyczy jedynie projektów realizowanych
w partnerstwie)

W ramach kryterium ocenie podlega opisana we wniosku struktura podziału zadań oraz
zasoby i potencjał wskazanych partnerów do ich realizacji.
Kryterium ma na celu wyeliminowanie sytuacji np. powielania zadań przez partnerów
lub ich sztucznego podziału. We wniosku o powierzenie grantu należy precyzyjnie
wskazać podział zadań pomiędzy Wnioskodawcę oraz partnerów.

4

1

Sposób oceny kryterium:
0. Niedostateczny. Projekt w niedostatecznym stopniu odpowiada na wymogi kryterium.
1. Dobry. Projekt właściwie odpowiada na wymogi kryterium.
Suma

3

0-1

Dotyczy projektów realizowanych samodzielnie przez Wnioskodawcę.
Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie.

9
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