Regulamin usługi walidacji
Informacje ogólne
1. Projekt „Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MŚP opartych na
zintegrowanym systemie eksperckim” jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z
o.o. z Poznania
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet
V Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym na podstawie umowy
o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w
Warszawie.
3. Udział w projekcie jest nieodpłatny dla przedsiębiorstw i rozliczany jest w ramach pomocy de
minimis.
4. Czas trwania projektu: 01.02.2011 r. – 31.07.2014 r.

Kryteria kwalifikacyjne
1. Usługa walidacji służy kwalifikacji firm do usług optymalizacji bazowych i szczegółowych
(jakościowych, ekonomicznych, środowiskowych). Realizuje ją Zespół Zadaniowy ds. Walidacji.
2. Aspekty analizowane podczas kwalifikacji firm to:

 kompletność ankiety walidacji
 ścisły związek odpowiedzi z pytaniem (w przypadku pytań otwartych)
 dostarczenie ankiety walidacji w czasie trwania projektu
 możliwość wprowadzenia modyfikacji w produktach/usługach
 udział elementów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych (w przypadku
produktów) lub prac wykonywanych przez podwykonawców (w przypadku usług)

 wskazanie preferencji dotyczących zmian w produktach/usługach
 wskazanie celowości prowadzonych/planowanych do przeprowadzenia badań preferencji
klientów dotyczących strategicznych produktów/usług

 możliwość udzielenia pełnej informacji na tematy związane z realizowanym projektem
 wskazanie możliwych działań mających na celu obniżenie kosztów produkcji/świadczenia
usług
Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt „Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MŚP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 inwestowanie w technologie wytwórcze
 posiadanie certyfikatu/ów na zgodność z normą/normami ISO 9001 i/lub ISO 14001 i/lub
rozporządzeniem EMAS i/lub OHSAS 18001 lub innych zawierających w sobie elementy
wyżej wymienionych norm

 funkcjonowanie co najmniej rok na rynku
Ocena
1. W ramach przeprowadzonej oceny można uzyskać maksymalnie 11 punktów:

 od 0 do 4 punktów – zamieszczenie na liście firm niezakwalifikowanych
 od 5 do 6 punktów – zamieszczenie na liście rezerwowej
 ≥ 7 punktów – zamieszczenie na liście firm do realizacji usług bazowych
lub szczegółowych
2. Brak kompletności ankiety walidacji i/lub brak ścisłego związku odpowiedzi z pytaniem
(w przypadku pytań otwartych) i/lub uzyskanie w wyniku oceny od 0 do 4 punktów nie wyklucza
analizy ankiety prowadzącej do przekazania raportu z diagnozy możliwości wdrożenia usług
doradczych.
3. Brak kompletności ankiety walidacji i/lub brak ścisłego związku odpowiedzi z pytaniem
(w przypadku pytań otwartych) i/lub uzyskanie w wyniku oceny od 0 do 4 punktów wyklucza
możliwość ubiegania się o realizację usługi optymalizacji bazowej lub szczegółowej.
4. Uzyskanie w wyniku oceny od 5 do 6 punktów skutkuje zamieszczeniem firmy na liście
rezerwowej. W terminie wyznaczonym przez Komitet Projektu podsumowywany jest stopień
realizacji projektu – w przypadku niedoboru na liście firm, które uzyskały 7 punktów lub więcej –
do realizacji usług kierowane są firmy z listy rezerwowej. Podstawą do kwalifikacji firm z listy
rezerwowej są: liczba uzyskanych punktów oraz kolejność zawierania umów. Decyzję o realizacji
usług dla firm/y z listy rezerwowej podejmuje raz w miesiącu Komitet Projektu.
5. Informację na temat wyniku walidacji firma otrzymuje w raporcie z diagnozy możliwości
wdrożenia usług doradczych, którego przekazanie poświadcza protokół zdawczo-odbiorczy.
Postanowienia końcowe
1. Komitet Projektu zastrzega sobie prawo do zawieszenia na czas określony w trakcie trwania
projektu naboru firm do realizacji usługi walidacji.
2. W trakcie trwania naboru do projektu Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo do zmiany zapisów w treści Regulaminu usługi walidacji.
3. Regulamin usługi walidacji wchodzi w życie 1 września 2011 r.

