
Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 

Działanie 1.2„Innowacyjne przedsiębiorstwa” 

Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WROF” 

 

1. Kryteria formalne 

 

 

a. Kryteria formalne ogólne 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu na formularzu 

obowiązującym dla danego konkursu 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wniosek o 

dofinansowanie projektu został złożony na formularzu określonym 

w Regulaminie dla danego konkursu 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne  dla  możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 

2. Wnioskodawca złożył w danym 

konkursie jeden wniosek 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy w ramach danego 

naboru Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek o 

dofinansowanie lub jeśli złożył więcej niż jeden czy jest to pierwszy 

złożony Wniosek. 

Kryterium to będzie weryfikowane jeśli w zapisach regulaminu 

konkursu wskazano, iż w ramach danego konkursu Wnioskodawca 

może złożyć maksymalnie jeden projekt. Kolejne wnioski złożone 

przez tego samego Wnioskodawcę zostaną odrzucone. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne  dla  możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 

3. Poprawność wypełnienia złożonego 

wniosku 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy wszystkie pola we 

wniosku o dofinansowanie zostały wypełnione zgodnie z instrukcją 

wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz treścią regulaminu 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne  dla  możliwości 



danego konkursu oraz czy załączniki do wniosku są aktualne i 

zostały wypełnione poprawnie 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Możliwości jednorazowej korekty 

4. Wnioskodawca wybrał wszystkie 

wskaźniki obligatoryjne dla danego 

typu projektu 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wniosek o 

dofinansowanie projektu zawiera wszystkie wskaźniki obligatoryjne 

(adekwatne) dla danego typu projektu (w tym wskaźniki z ram 

wykonania, jeśli są takie które odpowiadają zakresowi projektu) 

określone w Regulaminie danego konkursu. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Możliwości jednorazowej korekty 

5. Zgodność z limitami dla określonych 

kategorii kosztów 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy we wniosku o 

dofinansowanie nie przekroczono limitów dla określonych kategorii 

kosztów. 

W ramach tego kryterium weryfikowane będzie, czy wszystkie typy 

wydatków przedstawione do dofinansowania w ramach projektu 

nie przekraczają określonych limitów, zgodnie z właściwymi 

przepisami UE, krajowymi i IZ RPO (np. określonymi w załączniku nr 

6 do SZOOP). 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Możliwości jednorazowej korekty 

6. Kwalifikowalność typu projektu W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy - projekt jest 

zgodny z typem projektów wskazanym w regulaminie danego 

konkursu. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania 

dofinansowania). Niespełnienie 

kryterium oznacza odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 

7. Kwalifikowalność wnioskodawcy 1. W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) są uprawnieni do 

ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu (zgodnie 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 



z katalogiem wnioskodawców określonym w regulaminie danego 

konkursu) 

2. W ramach tego kryterium sprawdzane będzie także czy 

Wnioskodawca  oraz  partnerzy (jeśli dotyczy)  nie podlegają 

wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej (weryfikowanie tego aspektu nastąpi na 

podstawie podpisanych oświadczeń) 

3. W ramach tego kryterium sprawdzana będzie w przypadku 

projektów partnerskich prawidłowość wyboru partnerów w 

projekcie (weryfikowanie tego aspektu nastąpi na podstawie 

podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy) 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom realizującym przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT 

WrOF. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów : 

1) Przedsiębiorcy5 (w tym przedsiębiorcy typu spin off); 

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi 

przez te podmioty; 

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. 

 

Obowiązkowy zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum: 

1. - Określenie stron umowy ze wskazaniem Lidera. 

2. - Przedmiot umowy (zawarcie konsorcjum w celu realizacji wspólnego projektu badawczego). 

3. - Okres trwania umowy - co najmniej do końca okresu umowy o dofinansowanie 

4. - Prawa i obowiązki stron 

5. - Sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją projektu badawczego. 

6. - Podział prac pomiędzy członkami konsorcjum. 

7. -Sposób korzystania z aparatury naukowo-badawczej zakupionej do realizacji projektu badawczego. 

8. - Określenie praw do własności intelektualnej będącej wynikiem realizacji projektu. 

Umowa może zawierać również inne postanowienia. 



 

Umowa musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji wszystkich członków konsorcjum. Wszyscy konsorcjanci zobowiązani są do 

przestrzegania zasad poddawania się kontroli oraz postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Lider. 

Duże przedsiębiorstwa, które realizują projekty o całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych przekraczających 1 mln EUR, są zobowiązane do 

monitorowania dochodu generowanego przez projekt po jego ukończeniu, zgodnie z art. 61 rozporządzenia ogólnego (Operacje generujące dochód po 

ukończeniu). Projekty generujące dochód objęte są zasadami monitorowania dochodu zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 

marca 2015r. „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 

hybrydowych na lata 2014-2020”  

8. Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i 

art. 125 ust. 3 lit. e) i f) 

Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy: 

 

- projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6, 

 

Zgodnie z zapisami art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały 

one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed 

przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie 

w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy 

wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez 

beneficjenta. 

 

- projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 

wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień 

publicznych (m.in. jeśli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia 

do finansowaniem rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie, w okresie tym przy jego realizacji przestrzegano 

przepisów prawa),lub jeśli projekt jest zgodny z przepisami prawa 

wspólnotowego i krajowego, jednakże dla określonego zakresu 

wykryto uchybienia to czy Wnioskodawca zobowiązał się poddać 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

 

Brak możliwości korekty 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5193/NOWE_Wytyczne_PGD_PH_2014_2020_podpisane.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5193/NOWE_Wytyczne_PGD_PH_2014_2020_podpisane.pdf


ewentualnym konsekwencjom finansowym z tytułu ww. uchybień 

oraz wyłączyć z kwalifikowalności właściwą część wydatków (na 

etapie podpisywania umowy o dofinansowanie), odpowiadającą 

uchybieniom. 

 

Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

instytucja zarządzająca upewnia się, że jeżeli operacja rozpoczęła 

się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do instytucji 

zarządzającej, przestrzegano obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących danej operacji. 

 

- projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, 

które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą 

odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303 w następstwie 

przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 

programem 

 

Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 3 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

instytucja zarządzająca zapewnia, aby operacje wybrane do 

dofinansowania z funduszy nie obejmowały przedsięwzięć 

będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były 

zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 w 

następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar 

objęty programem; 

 

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie 

podpisanych oświadczeń Wnioskodawcy 



9. Zakaz podwójnego finansowania 

W ramach tego kryterium weryfikowane będzie czy w wyniku 

otrzymania przez projekt dofinansowania we wnioskowanej 

wysokości, na określone we wniosku o dofinansowanie wydatki 

kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do podwójnego 

dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. 

Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia 

Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania 

dofinansowania). Niespełnienie 

kryterium oznacza odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 

10. Kwalifikowalność wydatków w 

ramach projektu 

Wszystkie typy wydatków przedstawione do dofinansowania w 

ramach projektu są kwalifikowane. 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wydatki wskazane 

w projekcie wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych do 

dofinansowania zgodnie z SZOOP RPO WD 2014-2020, Krajowymi 

wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2014-2020 oraz odpowiednimi rozporządzeniami 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju określającymi zasady udzielania 

pomocy publicznej. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Możliwości jednorazowej korekty 

Za niekwalifikowane uznane będą wydatki: 

1.2.A i B: 

 Wydatki na budowę, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego przekraczające 50% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

 Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu. 

 

1.2.B: 

 Wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego przekraczający 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 

 Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej. 

 Połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) pkt. Art. 14 GBER. 



 

11. Maksymalny limit dofinansowania W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy % poziomu 

dofinansowania projektu nie przekracza maksymalnych limitów 

przewidzianych w Regulaminie danego konkursu. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Możliwości jednorazowej korekty 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ilustruje tabela: 

 

Przedsiębiorca 

Badania przemysłowe Prace rozwojowe (eksperymentalne) 

Maksymalne 

dofinansowanie 

Maksymalne 

dofinansowanie 

po uwzględnieniu 

zwiększenia* 

Maksymalne 

dofinansowanie 

Maksymalne 

dofinansowanie 

po uwzględnieniu 

zwiększenia* 

Mikro 70% 80% 45% 60% 

Mały 70% 80% 45% 60% 

Średni 60% 75% 35% 50% 

Duży 50% 65% 25% 40% 

 

*Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do 

maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: 

a) projekt zakłada efektywną współpracę: 

- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w 

państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % 

kosztów kwalifikowalnych, lub 



- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % 

kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań (odpowiedni podział uwzględnić w umowie o utworzeniu konsorcjum) 

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania 

bezpłatnego lub otwartego. 

 

W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o zwiększenie z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) 

rozporządzenia 651/2014, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie do 12 miesięcy od zakończenia projektu wyniki projektu: 

− zostaną zaprezentowane na co najmniej 1 konferencji naukowej i lub technicznej, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub 

− zostaną opublikowane w co najmniej w 1 czasopiśmie naukowym lub technicznym zawartym w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A 

Wykazu ) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub 

− zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 

W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie 

intensywności udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli 

przedsięwzięcia prowadzonej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków jako pomocy de minimis będzie adekwatny do poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie 

obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na inwestycję w projekcie na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, 

badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. 

U. poz. 1075); 

 

Dla schematu 1.2.B 

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów: 

a) dla mikro- i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; 

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; 

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; 

 

12. Minimalna/maksymalna wartość 

projektu 

W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy minimalna/ 

maksymalna wartość projektu nie przekracza poziomu określonego 

w Regulaminie danego konkursu. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 



Kryterium nie dotyczy naborów w których nie określono w 

Regulaminie konkursu minimalna/maksymalna wartość projektu 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Możliwości jednorazowej korekty 

Schemat 1.2.A 

- Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć  5 000 000 PLN 

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN; 

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN; 

 

Schemat 1.2.B 

- Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.  

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN 

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 000.000 PLN; 

13. Ocena występowania pomocy 

publicznej/pomoc de minimis 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy Wnioskodawca 

prawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem występowania 

pomocy publicznej/ pomocy de minimis oraz czy kwalifikacja 

projektu jest zgodna z Regulaminem konkursu. 

 

Kryterium niespełnione jeśli: 

- Wnioskodawca nieprawidłowo zakwalifikował projekt pod 

kątem występowania pomocy publicznej/ de minimis 

- W projekcie występuje pomoc publiczna/ pomoc de 

minimis, a w Regulaminie  konkursu  wskazano,  że  nie  przewiduje 

się udzielania dofinansowania w formie pomocy publicznej/ 

pomocy de minimis, 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną w ramach tego 

kryterium będzie weryfikowane czy projekt nie rozpoczął się przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie (jeżeli dotyczy). 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Możliwości jednorazowej korekty w 

zakresie prawidłowości 

zakwalifikowania projektu pod kątem 

występowania pomocy publicznej/ 

pomocy de minimis oraz zgodności 

projektu z Regulaminem konkursu 

Brak możliwości korekty w zakresie 

weryfikowania czy projekt nie 

rozpoczął się przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie 



14. Dochód generowany przez projekt W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy prawidłowo 

zastosowano zasady/przepisy dotyczące dochodu generowanego 

przez projekt 

 

W ramach kryterium sprawdzane jest: 

1.Czy podano prawidłowy kurs euro1 

2.Czy wybór opcji w polu „Projekt generujący dochód" jest 

prawidłowy, tj: 

 

• dla projektu, którego całkowity koszt kwalifikowalny > 1 mln 

euro oraz który generuje dochód (lub projektu częściowo objętego 

pomocą publiczną, dla którego część wydatków kwalifikowalnych 

nieobjęta pomocą publiczną przewyższa koszt 1 mln euro i 

generuje dochód),), czy właściwie zaznaczono 

„Tak" 

• dla projektu, którego całkowity koszt kwalifikowalny > 1 mln 

euro oraz który nie generuje dochodu tj. koszty przewyższają 

przychody,(lub projektu częściowo objętego pomocą publiczną, dla 

którego część wydatków kwalifikowalnych nieobjęta pomocą 

publiczną przewyższa koszt 1 mln euro i nie generuje dochodu) czy 

właściwie zaznaczono „Nie" 

• dla projektu spełniającego jedną z przesłanek wymienionych w 

art. 61 ust. 7 oraz art. 61 ust. 8 Rozporządzenia nr 1303/2013 oraz 

projektu, dla którego nie można obiektywnie określić przychodu z 

wyprzedzeniem (art. 61 ust. 6), czy właściwie zaznaczono „Nie 

dotyczy"2 

 

3. Czy wartość wygenerowanego dochodu wskazana we wniosku 

odpowiada wartości uzyskanej w analizie finansowej . 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

 

Możliwości jednorazowej korekty 

 



 

15. Okres realizacji projektu W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy okres realizacji 

projektu jest zgodny z podanym w Regulaminie danego konkursu. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Możliwości jednorazowej korekty 

Rozpoczęcie prac może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. 

 

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które 

mogą  rozpocząć się od 1 stycznia 2014r., lecz zakup gruntów wyłączony jest z kwalifikowalności wydatków. 

 

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności, w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu (złożeniu) wniosku o dofinansowanie powoduje jego 

odrzucenie (negatywną ocenę). 

 

Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 31 grudnia 2018 roku. 

 

16. Miejsce realizacji projektu W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy miejsce 

realizacji projektu jest zgodne z podanym w Regulaminie danego 

konkursu. 

Kryterium nie dotyczy projektów w ramach działania 1.4 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku Możliwości 

jednorazowej korekty 

17. Ocena oddziaływania projektu na 

środowisko 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy 

przedsięwzięcie określone we wniosku o dofinansowanie zostało 

poprawnie sklasyfikowane stosownie do zapisów Dyrektywy 

OOŚ3,Dyrektywy Siedliskowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 



w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Kryterium to będzie dotyczyć wyłączenie przedsięwzięć w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

infrastrukturalnych w ramach działań 1.2, 1.4, 1.5 RPO WD 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Możliwości jednorazowej korekty 

 

 

b. Kryteria formalne specyficzne 

 

 Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność z regionalnymi 

specjalizacjami 

W ramach kryterium sprawdzane będzie, czy projekt wpisuje się w 

podobszary wymienione w dokumencie Ramy Strategicznie na 

rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (załącznik RSI). 

RSI - Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD) została przyjęta 

uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 

dnia 30 sierpnia 2011 r. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 

2. Zgodność z SET 

(w przypadku realizacji działań w 

obszarze energetyki oraz inwestycji 

w technologię energetyczną) 

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy inwestycja jest zgodna 

z celami planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET). 

SET -European Energy 2020 strategy. 

Tak/Nie/Nie dotyczy Kryterium 

obligatoryjne (spełnienie jest 

niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania) Niespełnienie 

kryterium oznacza odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 

3. Zakłócenia rynku 

(dla dużych przedsiębiorstw) 

W ramach kryterium sprawdzane będzie, czy kierowane wsparcie 

nie będzie skutkowało znaczącym zmniejszeniem miejsc pracy w 

istniejących lokacjach w Unii Europejskiej (dot. dużych 

przedsiębiorstw). 

Nie/Tak 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 



Ocenie podlega, czy wnioskodawca zamknął lub planuje zamknąć 

taką sama lub podobną działalność na terytorium UE w ciągu 2 lat 

przed złożeniem wniosku lub przed zakończeniem okresu 

trwałości projektu. 

Za znaczące zmniejszenie miejsc pracy uważa się zamknięcie 

działalności lub zmniejszenie zatrudnienia powyżej 30% (w 

stosunku do zatrudnienia przed złożeniem wniosku). 

Na podstawie opisu projektu (oświadczenia). 

dofinansowania) 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 

4. Plan prac B+R 

(w przypadku inwestycji 

w infrastrukturę dla 

przedsiębiorstw) 

W ramach kryterium sprawdzane jest, czy Wnioskodawca 

przedłożył strategię/plan prac B+R, które będą wykonywane przez 

wspierane przedsiębiorstwo. 

Plan prac B+R powinien zawierać minimum: 

- główne innowacyjne obszary badawcze 

- orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres 

trwałości projektu, 

- główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych 

(rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć 

przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub 

procesowe. 

W ramach kryterium badane weryfikowane, czy plan prac B+R 

obejmuje obligatoryjne minimum określone przez IOK w 

Regulaminie danego konkursu. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kryteria merytoryczne 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy sytuacja finansowa 

wnioskodawcy/podmiotu wdrażającego/partnera (jeśli dotyczy) 

gwarantuje możliwość realizacji projektu (z uwzględnieniem innych 

zadań inwestycyjnych) - w zależności od typu wnioskodawcy i z 

uwzględnieniem odpowiednich zapisów ustawowych, np. ustawy o 

finansach publicznych. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Posiadanie promesy kredytowej, umowy kredytowej, promesy leasingowej na minimalną kwotę równą wartości dofinansowania, oznaczać będzie spełnienie 

kryterium. W pozostałych przypadkach dokonana zostanie ocena sytuacji finansowej. W przypadku braku posiadania ww. dokumentu Wnioskodawca może 

dołączyć inny dokument potwierdzający posiadanie środków na realizację inwestycji. 

2. Plan finansowy 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy przedstawiony plan 

finansowy, w tym montaż finansowy projektu (źródła finansowania 

projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji. Weryfikacji podlegać 

będzie poprawność montażu finansowego (np. czy możliwe jest 

przedstawione we wniosku o dofinansowanie połączenie różnych 

środków pomocowych, w tym UE i środków krajowych) w przypadku 

łączenia pomocy publicznej weryfikacji podlegać będzie, czy nie 

przekroczono dopuszczalnej intensywności pomocy. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

3. Zachowanie trwałości 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy posiadane przez 

Wnioskodawcę zasoby finansowe zapewniają utrzymanie projektu w 

okresie trwałości i przyjętym horyzoncie czasowym (nieujemny 

skumulowany cash-flow w każdym roku okresu odniesienia) 

 

Kryterium dotyczy projektów inwestycyjnych 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

4. 
Prawidłowość zastosowania 

metodologii 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy metodologia analizy 

finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo. 

W ramach tego kryterium przeanalizowana zostanie: 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 



- poprawności    założeń    do    prognoz    finansowych i 

ekonomicznych; 

- poprawność przyjęcia okresu odniesienia; 

- poprawności wyliczenia poziomu dofinansowania, w tym luki 

finansowej (jeśli dotyczy); 

- poprawności     wyliczenia     wskaźników efektywności 

finansowej i ekonomicznej (jeśli dotyczy) 

Badanie zgodności założeń i metodologii z Wytycznymi MIiR i 

wymogami  IZ RPO WD,  w  tym   m.in.   zastosowanie zasady 

„zanieczyszczający   płaci"oraz   zapisami   instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowania (w zależności od zapisów regulaminu 

naboru). 

Nie dotyczy projektów z zakresu doradztwa oraz internacjonalizacji i 

promocji. 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w szczególności informacji zawartych w polu tekstowym zakładki 

„Założenia analiza finansowa”. 

5. 
Analiza opcji (rozwiązań 

alternatywnych) 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy spodziewane rezultaty 

można uzyskać niższym kosztem: 

• nie przedstawiono innych opcji realizacji inwestycji, (0 pkt.) 

• przedstawiono inne opcje, lecz nie uzasadniono, że wybrana 

opcja jest optymalna, (1 pkt.) 

• przedstawiono inne opcje i stosunek relacji kosztów do 

rezultatów w wybranej opcji jest optymalny lub uzasadniono, że nie 

ma innych wariantów realizacji inwestycji , (3 pkt.) 

0-3pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

6. Zasadność i adekwatność wydatków W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wszystkie planowane 

wydatki  kwalifikowane  w  ramach  projektu  są  konieczne do 

osiągnięcia jego celów oraz czy proponowana wysokość wydatków 

jest adekwatna do wdrożenia zaplanowanych działań 

KOP może rekomendować korektę kosztów kwalifikowalnych 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 



poszczególnych projektów do wysokości 10% ich łącznej wartości i 

dopiero pod tym warunkiem uznać kryterium „Zasadności i 

adekwatność wydatków" za spełnione. 

Rekomendacja korekty kosztów kwalifikowalnych do wysokości 10% 

oznacza sytuację, w której członkowie KOP uznają, że określony 

wydatek nie jest wydatkiem koniecznym do osiągnięcia celów 

projektu, lub jego wysokość nie jest adekwatna do zaplanowanych 

działań. 

Powoduje to w przypadku zakwestionowania:: 

a) zasadności wydatku, obniżenie wydatków kwalifikowanych o 

całkowitą 

wartość kwalifikowaną niezasadnego wydatku 

b) adekwatności    wydatków,    obniżenie    wydatku    

kwalifikowanego o 

nieadekwatną, zakwestionowaną wartość wydatku 

Korekta kosztów kwalifikowalnych poszczególnych projektów powyżej 

10% ich łącznej wartości stanowi podstawę do uznania kryterium 

„Zasadności i adekwatność wydatków" za niespełnione. 

Zasadność wydatków: 

Należy sprawdzić czy charakter planowanych wydatków w 

uzasadniony sposób odpowiada celom projektu. Czy wydatki są 

niezbędne i związane wyłącznie z realizacją działań uznanych za 

kwalifikowalne w projekcie. 

Należy w szczególności przeanalizować czy poniesienie wydatków jest 

optymalne pod względem technicznym, ekonomicznym i 

funkcjonalnym i w bezpośrednim stopniu dąży do  realizacji  

podstawowych  celów  projektu  znajdując jednocześnie adekwatne 

odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu i/lub rezultatu. 

Adekwatność wydatków: 

odrzucenie wniosku 



W ramach kryterium ocenić należy również racjonalność wydatków tj. 

czy wysokość poszczególnych wydatków została prawidłowo i 

rzetelnie oszacowana (tj. czy wydatki nie zostały zawyżone). 

Adekwatność wydatków oznacza, że wysokość zaproponowanej ceny 

ma odzwierciedlenie w efektach jakie przyniesie projekt, a cel, który 

ma być osiągnięty za pomocą danego wydatku jest optymalnie pod 

względem kosztowym zaplanowany. 

Analiza adekwatności wydatków odpowiadać ma na takie zagadnienia, 

jak to czy cel jest racjonalnie zaplanowany (tj. czy nakłady nie są 

wyższe od potencjalnych efektów) oraz czy cel może być osiągnięty z 

nakładów o niższej wysokości bądź węższym zakresie rzeczowym. 

7. Wpływ projektu na osiągnięcie celu 

szczegółowego RPO WD 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt przyczynia się do 

osiągnięcia celu szczegółowego działania w ramach którego będzie 

realizowany 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

8. Logika interwencji projektu W ramach kryterium będzie sprawdzane czy zależność między 

zadaniami, produktami i rezultatami jest spójna i logiczna 

Tak/Nie  

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

9. Poprawność doboru wskaźników W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybrane przez 

Wnioskodawcę wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres 

rzeczowy projektu a założone do osiągnięcia wartości są realne do 

osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone) 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

 



10. Plan realizacji inwestycji 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy plan realizacji inwestycji 

(harmonogram prac z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 

uzyskanie wymaganych zezwoleń/ pozwoleń/ innych decyzji 

administracyjnych, przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców 

itp.) jest czytelny, realny do przeprowadzenia oraz prawidłowo 

skonstruowany, w tym uwzględnia wszystkie działania niezbędne dla 

realizacji inwestycji, a przewidywana data zakończenia realizacji 

inwestycji jest realna do osiągnięcia. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

11. 

Zastosowanie przepisów dotyczących 

pomocy publicznej/ pomocy de 

minimis 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy w przypadku 

wystąpienia pomocy publicznej/ pomocy de minimis zastosowano 

przepisy dotyczące pomocy publicznej/ pomocy de minimis 

W regulaminie danego konkursu będą wskazane właściwe programy 

pomocowe które będą miały zastosowanie do danego naboru. W nich 

będą zawarte wymogi, które będzie musiał spełniać Wnioskodawca 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

12. Wpływ projektu na zasady 

horyzontalne UE 

Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz 

osiągniecia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się 

taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz 

gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse 

rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować 

możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze 

stereotypów płci 

•    niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność); 

Niedyskryminacja rozumiana jako umożliwienie wszystkim osobom - 

bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie 

etniczne, wyznawaną religię   lub   światopogląd,   orientację   

seksualną,   miejsce   zamieszkania -sprawiedliwego,  pełnego  

uczestnictwa we wszystkich  dziedzinach  życia na jednakowych 

zasadach. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 



W tym  miejscu analizowana będzie także zgodność projektu z 

koncepcją uniwersalnego projektowani1 w przypadku nowych 

produktów wytworzonych w ramach projektu. 

•    zrównoważony rozwój. 

Wpływ realizacji projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju - 

głównym założeniem jest zachowanie zasobów i walorów środowiska 

w stanie zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości 

korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. 

Działania te muszą jednocześnie dążyć do zachowania trwałości 

procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. 

W praktyce może to oznaczać podejmowanie zaostrzonych działań 

wykraczających poza obowiązujące przepisy prawa krajowego jak i UE 

w zakresie ochrony środowiska, dotyczyć może także wdrożonych w 

jednostkach systemów zarządzania środowiskiem oraz stosowania 

zielonych zamówień publicznych. 

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony 

środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie 

do zmian  klimatu i łagodzenie jej skutków, różnorodność biologiczna, 

odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie 

ryzykiem były promowane podczas przygotowywania i wdrażania 

umów partnerstwa i programów. 

13. Gotowość projektu do realizacji W ramach kryterium będzie sprawdzane na jakim etapie 

przygotowania znajduje się projekt: 

• Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych, ale jeszcze 

ich nie uzyskał lub uzyskał ostateczne decyzje budowlane na mniej niż 

40% wartości planowanych robót budowlanych – 0 pkt 

 

0-4 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

                                                           
1Projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największy m stopniu, bez potrzeby 
adaptacji lub specjalistycznego projektowania. 



• Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i uzyskał 

ostateczne decyzje budowlane na min. 40% wartości planowanych 

robót budowlanych -2 pkt. 

• Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada 

wszystkie ostateczne decyzje budowlane dla całego zakresu inwestycji 

- 4 pkt 

• Projekt nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych - 4 pkt 

 

Punkty w ramach kryterium zostaną przyznane jeżeli ostateczna 

decyzja budowlana zostanie dołączona do pierwszej wersji wniosku o 

dofinansowanie. 

14 
Struktura organizacyjna/ potencjał 

administracyjny 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy Wnioskodawca wraz z 

partnerami (jeśli dotyczy) posiadają odpowiednie zaplecze 

organizacyjno-techniczne/ potencjał administracyjny oraz zdolność 

operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie 

trwałości. 

• Wnioskodawca nie przedstawił lub przedstawił w sposób 

niewiarygodny wystarczające zaplecze organizacyjno-technicznego  

oraz  zdolność  operacyjną  do wdrożenia projektu i jego utrzymania w 

okresie trwałości (0 pkt.) 

• Wnioskodawca przedstawił wystarczające zaplecze 

organizacyjno-techniczne lub alternatywną formę wsparcia w tym 

zakresie (np: pomoc zewnętrzna) (2 pkt.) 

0-2 pkt Kryterium obligatoryjne  

(0 punktów w kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

15 Zagrożenia realizacji projektu 

W ramach  kryterium  będzie sprawdzane czy zostały opisane 

zagrożenia realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka 

wystąpienia zagrożeń: 

• nie zostały opisane zagrożenia   realizacji   projektu lub 

przedstawione wyjaśnienia opisujące brak zagrożeń realizacji projektu 

budzą zastrzeżenia (0 pkt.); 

0-2 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 



• zostały opisane zagrożenia realizacji projektu, bez podania 

propozycji minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń lub 

przedstawione propozycje minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń                     

budzą zastrzeżenia (1 pkt); 

• zostały opisane zagrożenia realizacji projektu i przedstawione 

propozycje minimalizacji ryzyka, które nie budzą zastrzeżeń, (2 pkt.) 

• zostały przedstawione nie budzące zastrzeżeń wyjaśnienia 

opisujące brak zagrożeń realizacji projektu (2pkt.) 

W opisie zagrożeń należy odnieść się do: 

a. zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji projektu 

(zmiana źródeł finansowania, zwiększenie kosztów inwestycji itp.); 

b. zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji 

wskaźników. 

16 Wpływ realizacji projektu na zasadę 

promowania równości szans mężczyzn i 

kobiet 

W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zasadę 

promowanie równości szans mężczyzn i kobiet 

• neutralny (0) 

• pozytywny (1) 

Pozytywny wpływ projektu na zasadę promowania równości szans 

mężczyzn i kobiet będzie miał miejsce m.in. wówczas gdy projekt 

zakłada działania przyczyniające się do zwiększenia trwałego udziału 

kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia 

segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią 

w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy 

i życia osobistego 

0-1pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

W ramach kryterium badane będzie podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet zatrudnionych w określonych sektorach np. w sektorze B+R, a także 

praktycznego stosowania elastycznych form zatrudnienia wśród pracodawców.  

Sytuacja kobiet i mężczyzn w obszarach które będą podlegać wsparciu musi zostać oparta o europejskie i krajowe dostępne badani, analizy i dane 

statystyczne.  

W opisie należy przeanalizować możliwości wystąpienia negatywnych skutków realizacji pomocy np. w postaci ograniczonego dostępu do rezultatów 



wsparcia  dla jednej z płci. 

17 

Wpływ realizacji projektu na zasadę 

niedyskryminacji (w tym 

niedyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność) 

W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zasadę 

niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność) 

• neutralny (0) 

• pozytywny (1) 

Pozytywny wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji będzie miał 

miejsce wówczas gdy projekt zakłada działania przyczyniające się 

zwiększenia dostępu wszystkim osobom - bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną 

religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania - 

we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. 

0-1pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

W tym kryterium projekt analizowany jest pod kątem potencjalnego wpływu na sytuację osób z niepełnosprawnościami. Należy przedstawić jaki będzie 

dostęp osób z niepełnosprawnościami do rezultatów wsparcia (np. negatywny, pozytywny, neutralny). Czy projekt zapewnia zastosowanie określonych 

mechanizmów racjonalnych usprawnień związanych z niepełnosprawnościami wynikających między innymi z uczestnikiem projektu, barier otoczenia czy też 

charakteru usługi realizowanej w ramach projektu? Ponadto należy przedstawić informacje dotyczące dostępności nowo tworzonej inwestycji z 

uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności.  

18 Wpływ realizacji projektu na zasadę 

zrównoważonego rozwoju 

W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zasadę 

zrównoważonego rozwoju 

• neutralny (0) 

• pozytywny (2) 

Pozytywny wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju 

będzie obejmował m.in. podejmowanie zaostrzonych działań 

wykraczających poza obowiązujące przepisy prawa krajowego jak i UE 

w zakresie ochrony środowiska, dotyczyć może także  wdrożonych  w 

jednostkach  systemów  zarządzania środowiskiem oraz stosowania 

zielonych zamówień publicznych. 

0-2 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju oznacza przedsięwzięcia minimalizujące oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Realizacja 

zasady zrównoważonego rozwoju powinna sprowadzać się przede wszystkim do: 



- racjonalnego gospodarowania zasobami zastosowanie w projekcie rozwiązań pozwalających na racjonalne gospodarowanie zasobami, w tym np. 

preferencje dla wykorzystania pod inwestycję terenów zdegradowanych, miejskich nieużytków (brownfield); wykorzystanie materiałów pochodzących z 

odzysku bądź recyklingu (w tym zastępowania surowców pierwotnych surowcami wtórnymi, powstającymi z odpadów), wykorzystanie technologii 

oszczędzających w eksploatacji wodę, energię, surowce, wykorzystanie technologii zweryfikowanej w ramach ETV, działania na rzecz ochrony różnorodności 

biologicznej, zwiększenia efektywności energetycznej, energooszczędnego budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji infrastrukturalnych z 

uwzględnieniem konieczności adaptacji do zmian Klimatu, 

- Ograniczenie presji na środowisko ‐ podejmowanie działań ograniczających presję na środowisko obejmującą m.in. ograniczenie emisji substancji i energii do 

środowiska, ograniczenie wytwarzania odpadów i wprowadzania ścieków do wód lub ziemi; wykorzystanie technologii zweryfikowanej w ramach ETV; rozwój  

zielonej infrastruktury; 

- uwzględniania efektów środowiskowych w zarządzaniu ‐ posiadanie w organizacji systemu zarządzania środowiskowego spełniającego np. wymagania 

systemu EMAS lub ISO 14001; wdrożenie strategii czystszej produkcji; prowadzenie zielonej rachunkowości; 

- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa  –  podejmowanie w działań przyczyniających się do zwiększania świadomości ekologicznej przez 

edukowanie i informowanie jego odbiorców i interesariuszy o efekcie ekologicznym projektu i możliwościach zmniejszenia jego negatywnego wpływu na 

środowisko poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych, organizowanie spotkań z lokalnymi społecznościami itp., edukację ekologiczną odbiorców projektu 

16 Wpływ projektu na przywracanie i 

utrwalanie ładu przestrzennego 

W ramach kryterium badany będzie rzeczywisty wpływ projektu na 

przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego poprzez spełnienie 

następujących warunków: 

• powstrzymywanie rozpraszania zabudowy, przyczyniające się 

do ograniczenia kosztów związanych m. in. z uzbrojeniem terenów, 

usługami komunikacyjnymi, środowiskowymi -czyli   realizacja   

inwestycji   na  terenach inwestycyjnych uzbrojonych/zabudowanych; 

• ponowne wykorzystanie terenu i uzupełniania zabudowy 

zamiast ekspansji  na tereny  niezabudowane (priorytet brown-field 

ponad green-field) - czyli realizacja inwestycji na terenach 

poprzemysłowych i pomieszkaniowych; 

• uwzględnianie    kontekstu    otoczenia (przyrodniczego, 

krajobrazowego, kulturowego i społecznego); 

• kształtowanie przestrzeni pozytywnie wpływającej na rozwój 

relacji obywatelskich, istotnych dla społeczności lokalnych; 

0-2 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 



• dbałość o jakość inwestycji publicznych, poprzez wyłanianie 

projektów   w   drodze   konkursów   architektoniczno -

urbanistycznych. 

Warunek dbałość o jakość inwestycji publicznych, poprzez wyłanianie 

projektów w drodze konkursów architektoniczno -   urbanistycznych    

dotyczy   inwestycji kubaturowych wpływających   na   jakość   

obszarów zurbanizowanych, oddziałujących  na  atrakcyjność  i  

wizerunek  obszaru i regionu,  dotyczących:  budowy,  renowacji, 

modernizacji obiektów i infrastruktury publicznej obejmujących: 

- architekturę: obiekty kubaturowe, w tym zwłaszcza obiekty 

użyteczności publicznej (obiekty zabytkowe oraz o funkcji    

rekreacyjnej,    turystycznej, administracyjnej, komunikacyjnej - 

dworce kolejowe i centra przesiadkowe), 

- zagospodarowanie terenu: przestrzenie publiczne, w tym 

miejskie tereny otwarte; tereny położone w obszarze objętym 

programem rewitalizacji. 

Warunek ten nie dotyczy inwestycji liniowych (drogi, mosty) W trakcie 

oceny: 

• 1 pkt otrzyma projekt spełniający jeden lub dwa warunki 

• 2 pkt otrzyma projekt spełniający co najmniej trzy warunki 

17 Ponadregionalny charakter projektu W ramach kryterium weryfikowany będzie ponadregionalny charakter 

projektu poprzez spełnienie następujących warunków: 

 

1. projekt realizowany w partnerstwie (rozumiane zgodnie z art. 33ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w  zakresie  polityki  

spójności  finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020) z 

podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa objętych zapisami 

strategii ponadregionalnych np. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 

2020 

 

0-1 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 



2. projekt jest komplementarny z projektami realizowanymi lub 

zrealizowanymi z innego województwa objętego zapisami strategii 

ponadregionalnych np. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 

2020 

 

W tracie oceny: 

•    1 pkt otrzyma projekt spełniający co najmniej jeden warunek 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Uzyskanie przez projekt minimum 

punktowego 

W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał 

co najmniej 15% możliwych do uzyskania punktów za kryteria 

merytoryczne ogólne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 

2014-2020 - zakres EFRR 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 

niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania). Niespełnienie oznacza 

odrzucenia wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Kryteria merytoryczne specyficzne 

 

 Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Innowacja produktowa lub procesowa 

Ocenie  podlega,  czy  projekt  przyczyni  się  do wprowadzenia 

innowacji produktowej lub procesowej. 

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których 

efektem   jest  wyłącznie   powstanie   rozwiązania stanowiącego 

innowację marketingową lub organizacyjną. 

Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez 

innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce 

nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do 

produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. 

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić: 

• innowację produktową- oznaczającą wprowadzenie na rynek 

przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące 

ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do 

ich charakterystyk lub przeznaczenia; 

• innowację procesową- oznaczającą wprowadzenie do praktyki 

w przedsiębiorstwie   nowych   lub   znacząco   ulepszonych metod 

produkcji lub dostawy; 

• innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej 

metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie 

produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce 

cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii 

marketingowej przedsiębiorstwa; 

• innowację  organizacyjną-  polegającą  na  zastosowaniu w 

przedsiębiorstwie   nowej   metody  organizacji  jego działalności 

biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji 

relacji zewnętrznych. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 

jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 



Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się 

do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej. 

Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych 

rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych 

prowadzących   do   poprawy   produktywności   i efektywności 

przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym 

efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie nie 

podlegają ocenie. 

Ocena   eksperta.   Oceniane   na   podstawie   opisu   wniosku o 

dofinansowanie. 

W przypadku Schematu 1.2 B - na podstawie m.in. Planu prac B+R. 

2. Rodzaj prowadzonych prac 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy 

• projekt ma charakter projektu badawczego, w którym 

przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych 

albo prac rozwojowych; 

• zadania planowane do realizacji w ramach projektu zostały 

prawidłowo przypisane do kategorii: badań przemysłowych albo prac 

rozwojowych. 

 

- Przez badania przemysłowe i prace rozwojowe należy rozumieć 

badania przemysłowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 

85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

„badania przemysłowe"- oznaczają badania planowane lub badania 

krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności 

celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też 

wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, 

procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów 

składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę 

prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 



symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są 

one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania 

dowodu w przypadku technologii generycznych; 

„eksperymentalne prace rozwojowe"- oznaczają zdobywanie, 

łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy 

i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej 

stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub 

ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także 

obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe 

definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów 

lub usług. 

 

Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, 

demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i 

walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w 

otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego 

funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie 

techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt 

zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie 

prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do 

celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt 

pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do 

wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt 

kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. 

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i 

okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii 

produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w 

toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 

 



3. 

Koncentracja pomocy 

(w przypadku dużych 

przedsiębiorstw) 

Ocenie podlega, czy pomoc będzie skupiać się na 

obszarach/projektach wysokiego ryzyka lub niskiej rentowności i czy 

są to projekty o wyjątkowym charakterze (tzn. jego realizacja będzie 

zapewniać dodatkowe korzyści dla gospodarki regionalnej/ polskiej), 

które nie mogą być realizowane przez MSP. 

Kryterium będzie oceniane na podstawie danych zawartych we 

wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowych załączników. 

W przypadku: 

• obszarów wysokiego ryzyka – w zaplanowanych pracach 

B+R ryzyka z nimi związane zostały precyzyjnie zdefiniowane i 

określone na poziomie wysokim (analiza ryzyka jedną z dostępnych 

technik oceny ryzyka, np. SWOT). 

• niskiej rentowności – kryterium zostanie spełnione, jeśli 

wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu świadczą o jego 

niskiej rentowności. 

Efektywność ekonomiczna projektu będzie oceniana na podstawie 

przedstawionych w dokumentacji projektowe (biznesplanie lub 

dodatkowym załączniku) wskaźników efektywności ekonomicznej 

projektu. W zależności od specyfiki projektu mogą to być takie 

wskaźniki jak, np. ENPV, ERR, BCR (K/K), DGC. 

Ponadto spełniając jeden z 2 warunków powyżej, Wnioskodawca, 

powinien (w Biznes planie lub dodatkowym załączniku) posłużyć się 

analizą rynku, potwierdzającą, że projekt nie może być realizowany 

przez MSP oraz że jego realizacja będzie zapewniać dodatkowe 

korzyści dla gospodarki regionalnej / polskiej. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

4. Wzrost liczby etatów badawczych 

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt przyczyni się do 

wzrostu liczby etatów badawczych (u przedsiębiorcy lub jego 

konsorcjanta). 

Czy w toku i po realizacji projektu liczba zatrudnionych pracowników 

0-4 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 



badawczych 

- pozostanie na niezmienionym poziomie (0 pkt.); 

- zwiększy się o minimum 1/2 etatu (1 pkt.). 

- zwiększy się o minimum 1 etat (2 pkt.). 

- zwiększy się o minimum 1 i 1/2 etatu (3 pkt.). 

- zwiększy się o 2 i powyżej etatów (4 pkt) 

Wzrost liczby etatów oznacza nowo powstałe miejsca pracy w 

wyniku realizacji projektu, bezpośrednio po jego zakończeniu. 

Kryterium zostanie spełnione jeżeli zatrudnienie nastąpi w wielkości 

co najmniej 1/2 etatu. Ilość stworzonych miejsc pracy winna zostać 

wyrażona w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy). Liczone są 

wyłącznie miejsca pracy, które mogą być przeliczone na ww. 

jednostkę (wyłącznie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy, dla której przyjmuje się wartość EPC=1) w okresie jednego 

roku. Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca sezonowa 

powinny zostać przeliczone na odpowiednią część EPC (np. praca 

całoroczna w wymiarze pół etatu 0,5 etatu = 0,5 EPC). 

Do kadry badawczej zostaną zaliczone osoby posiadające 

wykształcenie kierunkowe o stopniu co najmniej magistra 

w dziedzinie związanej z projektem. 

Kryterium wynika z preferencji. 

Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku Schematu 1.2 B – na podstawie m.in. Planu prac B+R. 

5. 
Zgodność z Kluczowymi technologiami 

wspomagającymi (KET). 

W ramach kryterium sprawdzane będzie, czy projekt wpisuje się w 

Kluczowe technologie wspomagające (KET)? 

- tak (1 pkt.); 

- nie (0 pkt.). 

KET oceniane będzie na podstawie dokumentu  : „Europejska strategia 

w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających -droga   do   

0-1 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 



wzrostu   i   miejsc   pracy".   Kluczowe technologie wspomagające 

(KET) zostały określone w Komunikacie Komisji Europejskiej z 2009 r. 

COM(2009) 512/3 wraz z jego uaktualnieniami i należą do nich: 

- mikro- i nanoelektronika, 

- materiały zaawansowane, 

- biotechnologia przemysłowa, 

- fotonika, 

- nanotechnologia, 

- zaawansowane systemy wytwarzania. 

Ocena   eksperta.    Oceniane   na    podstawie   opisu wniosku o 

dofinansowanie. W przypadku Schematu 1.2 B - na podstawie m.in. 

Planu prac B+R. 

6. 
Współpraca w zakresie realizacji 

projektu 

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany 

w ramach współpracy przedsiębiorstwa z jednostkami naukowymi. 

- w formie konsorcjum (4 pkt.); 

- inna forma współpracy (2 pkt.). 

- brak współpracy (0 pkt.) 

Kryterium wynika z preferencji. Sprawdzane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie, załączonej Umowy Konsorcjum oraz 

innych załączników dołączonych do wniosku o dofinansowanie . 

Punktowane  formy  współpracy  zostaną  określone  na etapie 

dokumentacji konkursowej. 

Jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 

kwietnia  2010  r.  o zasadach finansowania  nauki) prowadząca w 

sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. 

0-4 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

7. Partnerstwo/Współpraca W zakresie MSP 

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany 

w ramach partnerstwa dwóch lub więcej przedsiębiorstw. Charakter 

współpracy powinien być powiązany z zakresem prac badawczo-

0-4 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 



rozwojowych. 

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, Wnioskodawca 

dołączył umowę partnerską zgodną z art. 33 ustawy wdrożeniowej, 

gdzie w ust. 5 wskazano minimalny zakres informacji, które w 

szczególności powinna zawierać umowa lub porozumienie. 

W przypadku realizacji projektów we współpracy ocena będzie 

dokonana    na    podstawie    załączonej umowy/porozumienia o 

współpracy. Umowa/porozumienie powinny określać przedmiot, 

zakres oraz zasady współpracy, w tym w szczególności sposób 

finansowania wspólnych projektów. 

- tak (4 pkt.); 

- nie (0 pkt.); 

- nie dotyczy. 

 

W zakresie dużych przedsiębiorców 

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy projekt jest realizowany 

w ramach partnerstwa/lub przewiduje współpracę z MŚP lub NGO. 

 

- tak (4 pkt.); 

- nie (0 pkt.); 

- nie dotyczy. 

 

NGO to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w 

rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w 

tym fundacje i stowarzyszenia. 

 

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, Wnioskodawca 



dołączył umowę partnerską zgodną z art. 33 ustawy wdrożeniowej, 

gdzie w ust. 5 wskazano minimalny zakres informacji, które w 

szczególności powinna zawierać umowa lub porozumienie. 

 

W przypadku realizacji projektów we współpracy ocena będzie 

dokonana na podstawie załączonej umowy/porozumienia o 

współpracy. Umowa/porozumienie powinny określać przedmiot, 

zakres oraz zasady współpracy, w tym w szczególności sposób 

finansowania wspólnych projektów. 

 

 

Charakter współpracy powinien być powiązany z zakresem prac 

badawczo-rozwojowych. 

 

Kryterium wynika z preferencji. Sprawdzane na podstawie Umowy 

pomiędzy partnerami. 

8. Zwiększenia potencjału kadrowego 

sektora B+R 

W ramach kryterium sprawdzane jest czy realizacja projektu 

przyczyni się do zwiększenia potencjału kadrowego sektora B+R 

(podnoszenie kwalifikacji kadr B+R w przedsiębiorstwie, staże i 

stypendia naukowe w MSP, wymiana kadr z jednostkami naukowymi 

– oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu). 

Kryterium nie musi wiązać się z nowymi miejscami pracy, oceniane 

jest na podstawie opisu projektu lub w przypadku Schematu 1.2 B – 

na podstawie m.in. Planu prac B+R. 

- tak (1 pkt.); 

- nie (0 pkt.). 

0-1 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

9. Przeciwdziałanie zmianom klimatu 

(ekoinnowacje) 

W ramach kryterium sprawdzane będzie w jakim stopniu stworzenie 

nowoczesnych rozwiązań (technologii) prowadzić będzie do 

przeciwdziałania zmianom klimatu co w konsekwencji zapewni 

0-2 punktów 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 



ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych? 

(z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu 

zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie). 

Projekt będzie przeciwdziałał zmianom klimatu 

Tak (2 pkt) 

Nie (0 pkt) 

Projekt otrzymuje 2 punkty, jeśli wpisuje się w obszar wymieniony 

poniżej: 

– zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność 

surowcową, w tym oszczędność wody, 

– zastosowanie technologii mało-i bezodpadowych, w tym 

zmniejszenie ilości ścieków , 

– zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości 

zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, 

– zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie 

poziomu hałasu, 

– zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu, 

– inne obszary, w których ograniczony będzie negatywny 

skutek środowiskowy. 

Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie 

9. Plan prac B+R – przydatność  

(w przypadku inwestycji w 

infrastrukturę) 

Czy przedłożona przez przedsiębiorcę strategia/Plan Prac B+R: 

- sporządzony został we współpracy z jednostką naukową 

(1 pkt.) 

- sporządzony został we współpracy z jednostką naukową od której 

przedsiębiorca zakupił prawa własności przemysłowej lub są one ich 

wspólną własnością (3 pkt.) 

Oceniane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie lub 

Planu Prac B+R. 

 

1-3 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 



10. Jakość uzasadnienia przedstawionych 

wydatków 

Czy dokonano uzasadnienia przedstawionych wydatków w oparciu o 

mierzalne oraz obiektywne kryteria techniczne, ekonomiczne i 

funkcjonalne: 

• większość wydatków (wartościowo) nie została odpowiednio 

uzasadniona (-2 pkt.) 

• niektóre wydatki nie zostały odpowiednio uzasadniona (-1 

pkt.) 

• wszystkie wydatki zostały właściwie uzasadnione (1pkt.) 

• Wydatki zostały opisane zgodnie z wymogami kryterium (2 

pkt.) 

-2, -1; 1 ; +2 pkt. (-2 punkty w 

kryterium nie oznacza odrzucenia 

wniosku) 

11. Personel badawczy 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dysponowanie przez 

Wnioskodawcę personelem badawczym. 

Jeśli część prac będzie realizowana min. przez partnera partnerstwa, 

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać we wniosku, że ww. 

podmioty posiadają odpowiedni potencjał do realizacji projektu. 

Czy zespół badawczy Wnioskodawcy zapewnia prawidłową realizację 

projektu: 

Wnioskodawca posiada personel badawczy (2 pkt.) 

Wnioskodawca nie posiada personelu badawczego (0 pkt.) 

Personel/Zespół badawczy - do zespołu  badawczego zostaną zaliczeni   

pracownicy   działów   B+R,   posiadające wykształcenie kierunkowe o 

stopniu co najmniej magistra w dziedzinie związanej z projektem. 

Oceniane na podstawie oświadczenia. 

0-2 pkt 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

 

 

 

 

 

 



Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Uzyskanie przez projekt minimum 

punktowego 

W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co 

najmniej 25% możliwych do uzyskania punktów za kryteria 

specyficzne merytoryczne 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 

niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania). Niespełnienie oznacza 

odrzucenia wniosku. 

 

3. Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT … 

 


