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DANE IDENTYFIKACYJNE  

Numer ID  

L.P. Kryteria formalne Przyznana 
ocena 

Skala oceny 

A.       Kryteria formalne 

1. 

Wnioskodawca posiada siedzibę/filię/oddział na terenie 
województwa dolnośląskiego oraz posiada wpis  do Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEiDG) 

 tak/nie 

2. 

Wnioskodawca spełnia definicję mikro, małego lub średniego 
przedsiębiorcy określoną w Załączniku I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. w szczególności: 

 zatrudnia mniej niż 250 pracowników 

 jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR 

 tak/nie 

3. 

Wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania pomocy                      
de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) 

 tak/nie 

4.  Wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa  tak/nie 

5. 
Wnioskodawca nie pozostaje pod zarządem komisarycznym 
ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania 
upadłościowego 

 tak/nie 

6. 

W przypadku gdy wnioskodawca wpisuje się w jedną lub kilka 
poniższych kategorii:  
-  przedsiębiorca będący osobą fizyczną  
- wspólnik spółek osobowych,  
- członek organów zarządzających spółek kapitałowych , 
wymaganym jest aby nie był  skazany prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi 
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo 
inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 

 tak/nie 
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7. 

Dziedzina/ tematyka realizowanych usług wpisuję się w 
minimum jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji 
zdefiniowanych w Załączniku do RSI dla Województwa 
Dolnośląskiego 2011-2020 pn. „Ramy strategiczne na rzecz 
inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”. 

 tak/nie 

8.  
Usługa obejmuje badania przemysłowe lub eksperymentalne 
prace rozwojowe prowadzone przez jednostki naukowe na 
rzecz MŚP  

 tak/nie 

9.  

Wnioskodawca poprawnie wskazał Wykonawcę Usługi  jako 
jednostkę naukową 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 

10. 

Wnioskodawca poprawie zdefiniował następujące wskaźnik(i) 
realizacji / wskaźnik(i) produktu: 
- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 
- Liczba zrealizowanych prac b+r 

 tak/nie 

11. Wnioskodawca poprawnie określił wartość Usługi i/lub Audytu 
technologicznego oraz wnioskowane dofinansowanie (PLN) 

 tak/nie 

12. Planowane wydatki przedstawione we Wniosku są 
kwalifikowane 

 tak/nie 

13. Wnioskodawca prawidłowo określił termin rozpoczęcia Usługi  tak/nie 

14. Wnioskodawca prawidłowo określił termin zakończenia Usługi  tak/nie 

 
Imię i nazwisko Oceniającego: 
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