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ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Informacje ogólne  

1. Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach 

programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (zwane dalej: Zasadami), 

zostały przygotowane w nawiązaniu do postanowień Kontraktu Programowego dla 

Województwa Małopolskiego. Zgodnie z nimi w ramach programu organizacje 

badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 

badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego, z udziałem ministra właściwego ds. 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

2. Instytucja Zarządzająca programem FEM 2021-2027 przekazuje ministrowi właściwemu 

ds. rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i 

nauki, listę przedsięwzięć zidentyfikowanych na poziomie regionalnym jako 

strategiczna regionalna infrastruktura badawcza w obszarze zgodnym z 

regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (RIS). 

3. Identyfikacja przedsięwzięć na poziomie regionalnym jest dokonywana przy 

zaangażowaniu interesariuszy w regionie właściwych ze względu na przedmiot 

uzgodnień. 

4. Niniejsze Zasady określają sposób organizacji procesu identyfikacji na poziomie 

regionalnym przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, potencjalnie 

kwalifikujących się do wsparcia w ramach programu FEM 2021-2027, priorytet 1. 

Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości. 

5. Niniejsze Zasady odnoszą się do etapu przedkonkursowego, który poprzedza i 

warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej w ramach programu 

regionalnego.    

6. Identyfikacja, w tym ocena przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej na etapie 

przedkonkursowym nie jest oceną projektów prowadzoną w oparciu o kryteria 

zatwierdzone przez komitet monitorujący program FEM 2021-2027. 

7. Niniejsze Zasady nie stanowią regulaminu, o którym mowa w art. 50 i 51 ustawy z dn. 28 

kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021-2027. 

8. Instytucją organizującą proces identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 

badawczej jest Instytucja Zarządzająca programem FEM 2021-2027, której  funkcje i 

zadania w zakresie organizacji tego procesu realizuje Departament Rozwoju Regionu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). 
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1.2. Podstawy prawne i programowe 

1. Niniejsze Zasady zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów i założeń 

wynikających z następujących aktów prawnych i dokumentów programowych: 

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, 

Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz 

na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami 

i Polityki Wizowej 

b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 

2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu 

Spójności 

c) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu 

d) Zasady ramowe pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną 

(2022/C 414/01) 

e) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

f) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 

g) Kontrakt Programowy dla Województwa Małopolskiego zawarty w dniu 4 października 

2022 r. 

h) Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, zatwierdzony decyzją 

wykonawczą nr C(2022) 8974 Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2022 r.  

i) Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 

j) Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027  

1.3. Wykaz pojęć i skrótów  

1. Użyte w niniejszych Zasadach pojęcia i skróty oznaczają: 

a) FEM 2021-2027 – program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, 

b) IZ FEM 2021-2027 – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla 

Małopolski 2021-2027 tj. Zarząd Województwa Małopolskiego – Instytucja 

organizująca proces identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, 

której funkcje i zadania w zakresie organizacji procesu, o którym mowa w 

niniejszych Zasadach pełni Departament Rozwoju Regionu UMWM,   
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c) KP WM – Kontrakt Programowy dla Województwa Małopolskiego,  

d) lista zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej – 

lista określona w wyniku przeprowadzonej identyfikacji przedsięwzięć z zakresu 

infrastruktury badawczej, przekazywana przez IZ FEM 2021-2027 do zaopiniowania 

ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu ds. 

szkolnictwa wyższego i nauki, której wzór określony został w załączniku nr 5 do KP 

WM,  

e) procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej – 

procedura, która została określona w załączniku nr 4 do KP WM, 

f) RIS – regionalne inteligentne specjalizacje, o których mowa w Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Małopolskiego 2030, tj. 

 RIS 1 – Nauki o życiu (life science) 

 RIS 2 – Energia zrównoważona 

 RIS 3 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 

 RIS 4 – Chemia 

 RIS 5 – Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z 

mineralnych surowców niemetalicznych 

 RIS 6 – Elektrotechnika i przemysł maszynowy 

 RIS 7 – Przemysły kreatywne i czasu wolnego 

g) UP – Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027, 

h) UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

i) właściwa strona internetowa – należy przez to rozumieć stronę  internetową: 

www.rpo.malopolska.pl  

j) wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia – wniosek o wydanie opinii dla 

przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej, którego ramowy wzór został 

określony w załączniku nr 6 do KP WM i który został uzupełniony o informacje 

dodatkowo wymagane przez IZ FEM 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszych Zasad, 

k) wnioskodawca – podmiot uprawniony do udziału w procesie, o którym mowa w 

niniejszych Zasadach,  

l) ZWM – Zarząd Województwa Małopolskiego. 

 

ROZDZIAŁ 2. Składanie wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięć 

2.1. Termin i sposób składania wniosków   

1. Składanie wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 

badawczej trwa od dnia 16 stycznia 2023 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia  

17 marca 2023 r. (dzień zamknięcia naboru).  
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2. Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek 

o wydanie opinii dla przedsięwzięcia w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia 

naboru włącznie.  

3. Przy sporządzaniu wniosku o wydanie opinii należy korzystać z instrukcji zawartej we 

wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Zasad, która określa w 

szczególności limit znaków oraz zakres informacji jakie należy przedstawić w 

poszczególnych punktach (polach) wniosku. 

4. Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia należy składać w formie elektronicznej w 

pliku tekstowym (w formacie .doc, .docx) oraz jako skan oryginalnego dokumentu z 

podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. 

5. Wnioski o wydanie opinii dla przedsięwzięć należy przesyłać na adresy e-mail: 

sekretariat.rr@umwm.malopolska.pl oraz program2027@umwm.malopolska.pl 

6. W każdym przypadku, o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do Instytucji 

organizującej proces identyfikacji przedsięwzięć. 

7. Instytucja organizująca proces identyfikacji przedsięwzięć rejestruje składane wnioski o 

wydanie opinii dla przedsięwzięć oraz przekazuje potwierdzenie złożenia wniosku na 

adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę. 

8. Informacje do wnioskodawcy przekazywane są w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w części II wniosku – DANE 

WNIOSKODAWCY. Obowiązkiem wnioskodawcy jest wskazanie prawidłowego adresu 

poczty elektronicznej, a także zapewnienie możliwości odbioru wiadomości ze skrzynki 

elektronicznej, której adres podano we wniosku.  

9. W uzasadnionych przypadkach Instytucja organizująca proces identyfikacji 

przedsięwzięć zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia lub wydłużenia 

naboru wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięć, przed upływem terminu 

wskazanego w pkt. 1. Przedmiotowa informacja zostanie opublikowana na właściwej 

stronie internetowej. 

10. Wnioski o wydanie opinii dla przedsięwzięć należy wypełnić w języku polskim. 

2.2. Warunki dotyczące wniosków  

1. Celem identyfikacji na poziomie regionalnym przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 

badawczej jest wytypowanie przedsięwzięć, które zostaną przekazane do opiniowania 

przez stronę rządową, zgodnie z postanowieniami KP WM. Etap ten kończy się w 

szczególności sporządzeniem i opublikowaniem, a następnie przekazaniem stronie 

rządowej listy przedsięwzięć, które: 

a) zostały przedstawione w kompletnych i poprawnie przygotowanych oraz prawidłowo 

złożonych wnioskach o wydanie opinii,  

b) pod względem łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR 

mieszczą się w limicie 200% alokacji programu FEM 2021-2027 przeznaczonej na 

wsparcie publicznej infrastruktury badawczej.   

mailto:sekretariat.rr@umwm.malopolska.pl
mailto:program2027@umwm.malopolska.pl
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2. Przedmiotem identyfikowanych przedsięwzięć jest infrastruktura badawcza, z 

uwzględnieniem następujących warunków: 

a) zgodnie z Zasadami ramowymi pomocy państwa na działalność badawczą, 

rozwojową i innowacyjną, infrastruktura badawcza oznacza obiekty, zasoby i 

powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do 

prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach; definicja ta obejmuje 

wyposażenie naukowe lub zestaw instrumentów, zasoby oparte na wiedzy, takie jak 

zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę dostępową 

opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć „Grid”, 

infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności, oraz wszelkie 

inne unikalne środki niezbędne do prowadzenia badań naukowych. Infrastruktury 

badawcze tego typu mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” 

(zorganizowana sieć zasobów) 

b) wspierana będzie infrastruktura badawcza sektora nauki – w zakresie budowy, 

rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych 

organizacji badawczych; 

c) projekt może uzyskać wsparcie zgodnie z warunkami określonymi w Umowie 

Partnerstwa (UP) tj. służy realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny 

z RIS i został zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na 

warunkach i w trybie określonym w kontrakcie programowym dla regionu; 

d) finansowane będą przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury wykorzystywanej 

zarówno do działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej tj. 

 nie będą finansowane przedsięwzięcia, w których nie przewiduje się 

wykorzystania infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej, 

 możliwe jest wsparcie przedsięwzięć, w których przewiduje się wykorzystanie 

infrastruktury wyłącznie do działalności gospodarczej, 

 dopuszczalne jest wsparcie przedsięwzięć, w których przewiduje się 

wykorzystanie infrastruktury do działalności gospodarczej o charakterze 

pomocniczym (w rozumieniu komunikatu Komisji Europejskiej – Zasady ramowe 

pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2022/C 

414/01)), tj.:  

 działalności gospodarczej, która jest bezpośrednio związana z 

funkcjonowaniem danej infrastruktury badawczej i konieczna do jej 

funkcjonowania lub nieodłącznie związana z jej główną działalnością 

niegospodarczą oraz ma ograniczony zakres, 

co ma miejsce kiedy: 

 w ramach działalności gospodarczej wykorzystuje się dokładnie te same 

nakłady (np. materiały, wyposażenie, siłę roboczą i aktywa trwałe) co w 

przypadku działalności niegospodarczej oraz 
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 zasoby przeznaczane rocznie na działalność gospodarczą nie przekraczają 

20% całkowitych rocznych zasobów danego podmiotu. 

e) wsparcie będzie przeznaczone wyłącznie dla infrastruktury zlokalizowanej/ 

planowanej do lokalizacji na terenie województwa małopolskiego; 

f) beneficjentami wspieranej infrastruktury mogą być organizacje badawcze, w tym: 

uczelnie, instytuty badawcze oraz inne organizacje i jednostki sektora nauki, a 

także konsorcja/partnerstwa reprezentowane przez te pomioty. 

3. Proces identyfikacji dotyczy przedsięwzięć o wartości:  

a) powyżej 500 tys. zł kosztów kwalifikowalnych,  

b) maksymalnie 100 mln zł kosztów kwalifikowanych  

szacowanych na moment składania wniosku o uzgodnienie danego przedsięwzięcia na 

etapie przedkonkursowym. 

4. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR w ramach programu FEM 2021-

2027, na potrzeby sporządzania wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięć, ustala się 

na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych projektu.  

5. W przypadku projektów, w których działalność gospodarcza planowana przy 

wykorzystaniu wspartej infrastruktury nie ma charakteru czysto pomocniczego, tj. 

zasoby przeznaczane rocznie na działalność gospodarczą przekraczają 20% 

całkowitych rocznych zasobów: 

a) w odniesieniu do części projektu dotyczącej infrastruktury służącej do działalności 

niegospodarczej (jeśli dotyczy) maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 

100%, 

b) w odniesieniu do projektu lub części projektu dotyczącej infrastruktury służącej 

działalności gospodarczej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%. 

6. Poziom dofinansowania, o którym mowa w pkt. 4 i 5 ppkt a), nie stanowi zobowiązania 

IZ FEM 2021-2027 do przyznania dofinansowania w ww. wysokości. Poziom 

dofinansowania może ulec zmianie, w szczególności w wyniku prac nad Szczegółowym 

Opisem Priorytetów programu FEM 2021-2027. 

 

ROZDZIAŁ 3. Ocena wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięć 

3.1. Ogólne zasady oceny wniosków  

1. Identyfikacja na poziomie regionalnym przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej 

obejmuje:  

a) ocenę formalną oraz 

b) w przypadku, gdy łączna wartość dofinansowania ze środków EFRR przedsięwzięć, 

wynikająca ze złożonych i ocenionych pozytywnie pod względem formalnym 
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wniosków o wydanie opinii, będzie wyższa niż 200% wartości alokacji programu FEM 

2021-2027 przeznaczonej na wsparcie publicznej infrastruktury badawczej – ocenę 

strategiczną, zmierzającą do ustalenia listy podstawowej (do 200% alokacji) oraz listy 

rezerwowej przedsięwzięć.  

2. Identyfikacja przedsięwzięć, o której mowa w pkt. 1 nie obejmuje opiniowania 

przedsięwzięć pod kątem kryteriów oceny merytorycznej, o których mowa w załączniku 

nr 4 do KP WM tj.: 

a) zgodność zakresu podmiotowego i przedmiotowego przedsięwzięcia z warunkami 

wynikającymi z UP, 

b) zasadność realizacji przedsięwzięcia w kontekście celów interwencji wynikających z 

UP, 

c) zasadność realizacji agendy badawczej w założonym zakresie z punktu widzenia 

potrzeb zidentyfikowanych na poziomie odpowiednio kraju lub regionu, w 

szczególności w powiązaniu z RIS, 

d) potencjał wnioskodawcy oraz odpowiednio (jeśli dotyczy) konsorcjantów/ partnerów 

do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przedstawioną agendą, 

e) adekwatność zakresu rzeczowego przedsięwzięcia do planowanej agendy badawczej 

oraz ewentualna korelacja z dotychczasowymi inwestycjami podejmowanymi przez 

wnioskodawcę w zakresie infrastruktury badawczej (jeśli dotyczy), 

f) założenia dotyczące finansowania przedsięwzięcia, w szczególności adekwatność 

wartości przedsięwzięcia do jego zakresu, 

g) planowane efekty realizacji przedsięwzięcia w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, 

w tym z uwzględnieniem planów wykorzystania i utrzymania infrastruktury oraz 

planowanej współpracy z przedsiębiorcami, 

h) doświadczenie wnioskodawcy w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą i 

gospodarczego wykorzystania lub udostępniania tej infrastruktury lub odpowiednio 

założeń odnośnie do powyższego; 

3. Opiniowanie przedsięwzięć w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 jest koordynowane 

przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, przy udziale  zespołu ekspertów 

powołanego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki. 

4. Proces opiniowania przedsięwzięcia trwa do 6 miesięcy, przy czym konieczność 

uzupełnienia/korekta wniosku o wydanie opinii dla przedsięwzięcia każdorazowo 

powoduje wstrzymanie biegu terminu do momentu otrzymania przez stronę rządową 

skorygowanych/uzupełnionych dokumentów. 

5. Zmiany we wnioskach pozytywnie zaopiniowanych przez stronę rządową i przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie, skutkujące zmianą agendy badawczej, zakresu 

rzeczowego lub partnerów realizujących projekt są każdorazowo zgłaszane ministrowi 

właściwemu ds. rozwoju regionalnego, który w porozumieniu z ministrem właściwym ds. 

szkolnictwa wyższego i nauki decyduje – biorąc pod uwagę charakter i wagę 

proponowanych zmian – czy konieczne jest ponowne opiniowanie wniosku. 
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3.2. Ocena formalna 

1. Ocena formalna jest pierwszym etapem weryfikacji wniosków o wydanie opinii dla 

przedsięwzięć. 

2. Ocena formalna jest przeprowadzana przez Departament Rozwoju Regionu UMWM, 

przy udziale Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM, Zespół ds. 

Zarządzania Inteligentnymi Specjalizacjami.  

3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięć 

pod kątem spełniania wymogów formalnych w systemie logicznym, tj. w sposób zero-

jedynkowy: „TAK” – „NIE”. 

4. Kryteriami formalnymi, służącymi przeprowadzeniu oceny formalnej, są: 

a) Warunki wstępne – ocenie w ramach kryterium podlega zgodność wniosku o 

wydanie opinii dla przedsięwzięcia z wymogami określonymi w Zasadach w zakresie 

terminu, sposobu oraz formy złożenia wniosku. 

W ramach kryterium weryfikacji podlega: 

 czy wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia został złożony w terminie 

wyznaczonym w Zasadach, 

 czy wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia został złożony do właściwej 

jednostki, wskazanej w Zasadach, 

 czy wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia został złożony w formie 

wymaganej zgodnie z Zasadami. 

b) Kompletność i poprawność wniosku o wydanie opinii – ocenie w ramach 

kryterium podlega czy wniosek został przygotowany w sposób kompletny i 

prawidłowy z punktu widzenia zgodności z załącznikiem nr 1 do niniejszych Zasad. 

W ramach kryterium weryfikacji podlega:  

 czy wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia jest kompletny biorąc pod 

uwagę wzór wniosku oraz instrukcję wypełniania poszczególnych punktów, 

 czy informacje zawarte we wniosku o wydanie opinii dla przedsięwzięcia zostały 

przedstawione poprawnie biorąc pod uwagę wzór wniosku oraz instrukcję 

wypełniania poszczególnych punktów. 

c) Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją – ocenie w ramach kryterium 

podlega czy zakres agendy badawczej, stanowiącej uzasadnienie dla realizacji 

planowanej infrastruktury badawczej, jest zgodny z regionalną inteligentną 

specjalizacją oraz służy realizacji jej celów. 

5. Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość jednokrotnej korekty/ uzupełnienia 

wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień na wezwanie Departamentu Rozwoju 

Regionu UMWM w wyznaczonym przez niego terminie.  
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6. W przypadku niezłożenia skorygowanego/uzupełnionego wniosku lub dodatkowych 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, dalszej ocenie podlega wersja wniosku będąca 

podstawą wystosowanego wezwania do korekty/uzupełnienia.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy brak jest możliwości dokonania we 

wskazanym terminie korekty/uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, 

co wynika z okoliczności niezależnych od wnioskodawcy, na jego pisemny wniosek, 

Departament Rozwoju Regionu UMWM może wyznaczyć dłuższy termin na dokonanie 

tych czynności. 

8. Pozytywny wynik oceny formalnej otrzymują wnioski, które spełnią kryteria wymienione 

w pkt. 4.  

9. Negatywny wynik weryfikacji w ramach któregokolwiek z kryteriów, o których mowa w 

pkt. 4 oznacza negatywny wynik oceny formalnej.  

10. Po zakończeniu oceny formalnej tworzy się listę obejmującą wnioski o wydanie opinii dla 

przedsięwzięć, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym oraz 

wnioski zweryfikowane negatywnie pod względem formalnym (jeśli dotyczy).  

11. Lista, o której mowa w pkt. 10, podlega zatwierdzeniu przez ZWM, a następnie 

opublikowaniu na właściwej stronie internetowej. 

12. W przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR 

dla przedsięwzięć określonych we wnioskach, które zostały pozytywnie zweryfikowane 

pod względem formalnym, nie przekracza lub jest równa 200% alokacji programu 

FEM 2021-2027 przeznaczonej na wsparcie publicznej infrastruktury badawczej – 

lista tych przedsięwzięć staje się listą zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu 

infrastruktury badawczej przekazywaną przez ZWM do opinii strony rządowej zgodnie z 

postanowieniami KP WM. 

3.3. Ocena strategiczna  

1. Ocena strategiczna jest drugim etapem weryfikacji wniosków o wydanie opinii dla 

przedsięwzięć, następującym po ocenie formalnej. Etap ten ma zastosowanie wyłącznie 

w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 

przedsięwzięć określonych we wnioskach, które zostały pozytywnie zweryfikowane na 

etapie oceny formalnej, przekracza 200% alokacji programu FEM 2021-2027 

przeznaczonej na wsparcie publicznej infrastruktury badawczej. 

2. Ocena strategiczna jest oceną punktową dokonywaną w oparciu o kryterium:  

a) Wpływ przedsięwzięcia na inteligentną transformację gospodarczą Małopolski 

– kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie potencjalny wpływ 

efektów realizacji przedsięwzięcia na rozwój gospodarczy regionu tj. wpływ na 

realizację odpowiednich celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Małopolskiego 2030, w tym tworzenie warunków dla inteligentnej transformacji 

gospodarczej regionu oraz bilans potencjalnych korzyści gospodarczych. 
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Ocena dokonywana w ramach kryterium uwzględniać będzie również przedstawione 

przez wnioskodawcę informacje zawarte we wniosku o wydanie opinii, które dotyczą:   

 potencjału wnioskodawcy do współpracy z przedsiębiorcami (najważniejsze 

przedsięwzięcia realizowane z przedsiębiorcami z regionu w ostatnich latach),  

 zakładanego poziomu wykorzystania infrastruktury badawczej do 

działalności gospodarczej w cyklu rocznym – oszacowanego w oparciu o 

parametr odpowiadający specyfice danej infrastruktury np. czas lub 

powierzchnię. 

Punkty w skali 1-5 będą przyznawane w następujący sposób: 

 5 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczy, 

 3 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczy, 

 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczy. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

3. Po zakończeniu oceny strategicznej tworzy się listę rankingową wniosków o wydanie 

opinii dla przedsięwzięć, uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej 

liczby punktów. Na jej podstawie, spośród wniosków, które uzyskały najwyższą liczbę 

punktów tworzy się listę obejmującą wnioski, których łączna wartość wnioskowanego 

dofinansowania ze środków EFRR nie przekracza 200% alokacji programu FEM 2021-

2027 przeznaczonej na wsparcie publicznej infrastruktury badawczej. 

4. W przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR, 

dla projektów o równej liczbie punktów, przekracza limit 200% alokacji, o którym mowa w 

pkt. 3, listę o której mowa w pkt. 3 tworzy się w oparciu o kryterium wysokości 

wnioskowanego dofinansowania tj. w tej grupie projektów kwalifikowane są kolejno 

projekty począwszy od najniższej wartości wnioskowanego dofinansowania aż do 

momentu wyczerpania limitu 200%, o którym mowa w pkt. 3.   

5. Lista rankingowa, o której mowa powyżej, przed jej zatwierdzeniem przez ZWM jest 

przedstawiana do zaopiniowania Małopolskiej Radzie Innowacji. Małopolska Rada 

Innowacji wydaje opinię niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty 

przedstawienia jej ww. listy. Opinia Małopolskiej Rady Innowacji nie jest wiążąca dla 

ZWM. Uwzględniając opinię Rady, ZWM może jednak zmienić kolejność projektów na 

ww. liście. 

6. Lista rankingowa, o której mowa powyżej, podlega zatwierdzeniu uchwałą ZWM, a 

następnie opublikowaniu na właściwej stronie internetowej. 

7. Lista rankingowa, o której mowa powyżej staje się listą zidentyfikowanych przedsięwzięć 

z zakresu infrastruktury badawczej przekazywaną przez ZWM do opinii strony rządowej 

zgodnie z postanowieniami KP WM. 
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ROZDZIAŁ 4. Postanowienia końcowe 

1. Zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały w sprawie ich przyjęcia. 

2. ZWM zastrzega sobie prawo zmiany Zasad w zakresie swoich kompetencji oraz 

jakiegokolwiek dokumentu określającego warunki identyfikacji, w tym oceny 

przedsięwzięć z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej, do których odwołują się 

Zasady. 

3. Zasady oraz ich zmiany, zamieszczane są na właściwej stronie internetowej. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

Załącznik 

Wzór wniosku o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej, 

zgodnie z postanowieniami KP WM 

 

 


