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WYMOGI FORMALNE  

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR W RAMACH KONKURSOWEGO TRYBU WYBORU PROJEKTÓW 

Lp. Nazwa wymogu Weryfikacja 

1. Wniosek został wypełniony i przesłany w systemie LSI 2014 – 2020. 0/1 

2. 
Wniosek zawiera podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału 
lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. Podpis 
cyfrowy jest ważny, certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest aktualny (nie wygasł). 

0/1 

3. 
Wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione oraz dołączono załączniki (o ile dotyczy) zgodnie z 
regulaminem konkursu. Wniosek nie zawiera błędów formalnych i oczywistych omyłek, które uniemożliwiłyby ocenę 
projektu. 

0/1 
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OCENA FORMALNA 

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR 

WDRAŻANE PRZEZ  LAWP 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium2 Opis znaczenia kryterium 

1.  Wniosek został złożony w terminie określonym w 
ogłoszeniu o naborze  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie daty 

wpływu wniosku do właściwej instytucji (data wpływu w 

systemie teleinformatycznym). 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

2.  Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w 

ramach danego naboru wniosków 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność 

wnioskodawcy z typami beneficjentów Działania 

określonymi w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych 

RPO WL 2014-2020" lub w Regulaminie konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

                                                             
1 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
2 Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników. 

Dodatkowo weryfikowany jest status przedsiębiorstwa 

na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

3.  Każdy z partnerów jest uprawniony do aplikowania w 

ramach danego naboru wniosków (jeśli dotyczy) 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”, ,,NIE DOTYCZY”. 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność 

partnerów wnioskodawcy z typami beneficjentów 

Działania określonymi w "Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych RPO WL 2014-2020" lub w Regulaminie 

konkursu. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

Dodatkowo weryfikowany jest status przedsiębiorstwa 

na podstawie oświadczenia. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania (jeśli 

dotyczy). 
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4.  Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości 

ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych 

w trybie określonym w przepisach o finansach 

publicznych i/lub wobec wnioskodawcy nie 

orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy 

europejskich na podstawie ustawy o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i/lub ustawy o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”.  

W tym kryterium mowa jest o wykluczeniu, na podstawie 
art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 
ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terenie RP, art. 9 ust. 1 pkt. 2a 
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary.  

Członkowie KOP dokonują weryfikacji kryterium 
wyłącznie na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

5.  Żaden z partnerów wnioskodawcy nie został 

wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie z 

funduszy strukturalnych w trybie określonym w 

przepisach o finansach publicznych i/lub żadnego z 

partnerów nie orzeczono zakazu dostępu do 

środków funduszy europejskich na podstawie 

ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i/lub ustawy o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (jeśli dotyczy) 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, ,,NIE DOTYCZY”.  

W tym kryterium mowa jest o wykluczeniu, na podstawie 
art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 
ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terenie RP, art. 9 ust. 1 pkt. 2a 
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary.  

Członkowie KOP dokonują weryfikacji kryterium 
wyłącznie na podstawie oświadczenia. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania  (jeśli 

dotyczy). 

6.  Całkowita wartość projektu oraz wartość wydatków 
kwalifikowalnych mieszczą się w przedziałach 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 
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minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz 
wartości wydatków kwalifikowalnych dla danego 
Działania/typu projektów 

„TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność 
całkowitej wartości projektu oraz wartości wydatków 
kwalifikowanych z wartościami przewidzianymi dla 
danego Działania/typu projektu określonymi w 
"Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WL 
2014-2020" lub w Regulaminie konkursu. 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

7.  Kwota dofinansowania jest zgodna z przedziałem 
kwotowym minimalnej i maksymalnej kwoty 
dofinansowania, przewidzianym dla danego 
Działania/typu projektu 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność kwoty 

dofinansowania z przedziałem kwotowym minimalnej i 

maksymalnej kwoty dofinansowania, przewidzianym dla 

danego Działania/typu projektu w Regulaminie 

konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

8.  Wniosek jest pierwszym złożonym przez 

Wnioskodawcę w ramach danego naboru (jeśli 

dotyczy zgodnie z Regulaminem konkursu) 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

Dotyczy przypadku, gdy w Regulaminie konkursu 

występuje ograniczenie liczby składanych wniosków.  

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 
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B. KRYTERIA FORMALNE POPRAWNOŚCI 

W trakcie oceny kryteriów wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Termin i okres (zasada n+3) realizacji projektu, 
rozumiane jako daty brzegowe rozpoczęcia i 
zakończenia projektu, są zgodne z zasadami 
przewidzianymi w rozporządzeniu ogólnym (art. 65 
ust. 6) oraz w rozporządzeniach dotyczących 
udzielania pomocy publicznej 
 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i ich 

zgodności z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego nr 

1303/2013, wykluczającego  możliwość dofinansowania 

projektów zrealizowanych oraz z właściwymi dla danego 

konkursu rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 

pomocy publicznej. 

Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż okres n+3, 

gdzie n rozumiane jest jako rok, w którym została 

podpisana umowa o dofinansowanie. Okres realizacji 

projektu rozumiany jest jako czas od zawarcia 

umowy/porozumienia/zobowiązania o dofinansowanie 

projektu (czas zawarcia umowy/porozumienia 

oszacowany przez wnioskodawcę w oparciu o terminy 

wynikające z regulaminu konkursu) do daty zakończenia 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania.  

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź 

na pytanie będzie 

pozytywna.  
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rzeczowej realizacji projektu (data podpisania ostatniego 

protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego 

w ramach projektu) musi być zgodny z zasadą n+3.  

2.  Przedmiot projektu nie dotyczy wykluczonych 

rodzajów działalności w danym Działaniu 

 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników.  

Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów 

działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 

pomocy finansowej, o których mowa w Regulaminie 

konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania.  

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź 

na pytanie będzie 

pozytywna.  

3.  Wszystkie dokumenty przedłożone przez 

Wnioskodawcę w ramach projektu są sporządzone 

zgodnie z dokumentacją konkursową 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”.  

W ramach kryterium weryfikowane jest czy wniosek o 

dofinansowanie oraz załączniki zostały przygotowane 

zgodnie z właściwą instrukcją i Regulaminem konkursu 

dla danego Działania. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania.  

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź 

na pytanie będzie 

pozytywna.  
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4.  Informacje zawarte we wniosku i załącznikach są 
spójne 
 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników.  

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania.  

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź 

na pytanie będzie 

pozytywna.  

5.  Wniosek zawiera wydatki kwalifikowane zgodne z 

katalogiem wydatków kwalifikowanych dla danego 

Działania  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników.  

Czy kategorie wydatków ujęte w kosztach 

kwalifikowanych we wniosku o dofinansowanie projektu 

są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych dla 

danego Działania w ramach RPO WL  2014-2020? 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania.  

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź 

na pytanie będzie 

pozytywna.  
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II. OCENA MERYTORYCZNA 

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR 

WDRAŻANE PRZEZ LAWP 

C. KRYTERIA TECHNICZNE 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Możliwość dokonania szczegółowej 

oceny projektu 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu  

wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy informacje niezbędne do dokonania oceny 

merytorycznej projektu i sposobu jego realizacji zawarte 

w dokumentach złożonych w ramach konkursu są 

jednoznaczne i spójne? 

 Czy na podstawie zawartych we wniosku i załącznikach 
informacji możliwe jest dokonanie oceny projektu w 
ramach wymaganych kryteriów merytorycznych? 

 Czy wnioskodawca opisał zasoby techniczne i 

osobowe, które jego zdaniem są niezbędne do realizacji 

projektu oraz wskazał czy zasoby te są wystarczające 

dla jego realizacji? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 

pytań pomocniczych (cząstkowych). 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 

będzie pozytywna. 
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2.  Zgodność projektu z celami 

Działania 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu  

wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy wnioskodawca określił cele realizacji projektu? 

 Czy cele projektu są zbieżne z celami osi/działania? 

 Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele 
projektu? 

W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy 

wnioskodawca wybrał wszystkie niezbędne wskaźniki, 

które odzwierciedlają cele projektu oraz czy prawidłowo 

oszacował wartości tych wskaźników. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 

pytań pomocniczych (cząstkowych). 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 

będzie pozytywna. 

 

3.  Racjonalność, efektywność, 

zasadność i zgodność z celami 

Działania ponoszonych wydatków 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu  

wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

Wnioskodawca określając zakres wydatków 

kwalifikowalnych projektu powinien kierować się zasadą 

osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych 

kosztach.   

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie:  

 Czy wskazane wydatki kwalifikowalne projektu są 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 

pytań pomocniczych (cząstkowych). 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 

będzie pozytywna. 
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precyzyjnie określone, są identyfikowalne i 

wystarczająco szczegółowe? 

 Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
zgodne z celami Działania? 

 Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
racjonalne i efektywne ekonomicznie? 

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż koszty nie mogą być 

zawyżone w odniesieniu do średnich cen rynkowych, 

natomiast efektywność ekonomiczna określona jest 

poprzez relację wartości uzyskanych efektów do nakładów 

użytych do ich uzyskania. 

 

 Czy wszystkie wydatki wskazane jako kwalifikowalne są 

zasadne?  

Przez „zasadne” należy rozumieć, iż wydatki muszą być 

niezbędne do realizacji projektu. 

W przypadku zakwestionowania danego wydatku z uwagi, 

że jest niezasadny lub niezgodny z celami Działania 

członkowie KOP wzywają wnioskodawcę do usunięcia 

wydatku z części kwalifikowalnej projektu. W przypadku 

zakwestionowania danego wydatku z uwagi, że jest 

nieracjonalny lub nieefektywny członkowie KOP wzywają 

wnioskodawcę do dokonania korekty jego wysokości. W 

każdym z ww. przypadków wezwanie do korekty projektu 

poprzez usunięcie lub zmniejszenie wartości wydatku 

możliwe jest pod warunkiem że poprawa nie implikuje 
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zmniejszenia łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 

w projekcie o więcej niż 20%. W przypadku, gdy poprawa 

oznacza zmniejszenie łącznej  wartości wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie o więcej niż 20% projekt 

podlega odrzuceniu jako niespełniający kryterium. 

4.  Wykonalność wybranego wariantu  

inwestycyjnego realizacji projektu 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu  

wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy wybrany wariant inwestycyjny realizacji projektu 

jest wykonalny organizacyjnie i technicznie tzn. czy 

wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby 

techniczne/organizacyjne (lub plan ich pozyskania) 

umożliwiające realizację projektu zgodnie z 

proponowanym harmonogramem? 

Jeżeli ze specyfiki projektu wynika, że dodatkowe zasoby 

techniczne (np. dodatkowa powierzchnia) lub kadrowe są 

niezbędne do realizacji projektu, a nie są one uwzględnione 

w ramach inwestycji i wnioskodawca nie deklaruje ich 

uzyskania, projekt należy uznać za niespełniający tego 

kryterium.  

 Czy wybrany wariant jest zgodny z przepisami prawa 

polskiego i wspólnotowego, szczególnie w zakresie 

prawa budowlanego, ochrony środowiska i innych 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 

pytań pomocniczych (cząstkowych). 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 

będzie pozytywna. 
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adekwatnych przepisów? Czy wnioskodawca posiada 

wszystkie niezbędne decyzje administracyjne lub 

będzie w stanie je uzyskać? 

 Czy zostały wskazane czynniki ryzyka oraz czy czynniki 

ryzyka - opóźnienia lub utrudnienia realizacji rozwiązań 

zastosowanych w ramach wybranego wariantu 

inwestycyjnego realizacji projektu - są nieistotne lub 

prawdopodobieństwo ich negatywnego wpływu na 

projekt zostało zminimalizowane? 

5.  Zgodność projektu z regulacjami 

dotyczącymi pomocy publicznej w 

ramach danego Działania RPO WL 

2014-2020 

 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu  

wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy projekt wywołuje efekt zachęty w rozumieniu art. 6 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu?  

 Czy w przypadku występowania relacji o charakterze 

powiązań lub partnerstwa wnioskodawcy z innym 

przedsiębiorcą/grupą przedsiębiorstw wnioskodawca 

jest uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach 

Działania? (jeżeli dotyczy). 

Relacje o charakterze partnerstwa lub powiązania w 

rozumieniu art. 3 Zał. I  Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 

pytań pomocniczych (cząstkowych). 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 

będzie pozytywna. 
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rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( „Przedsiębiorstwa 

partnerskie” i „przedsiębiorstwa powiązane”). 

 Czy wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi 

wynikające z rozporządzeń pomocowych krajowych i 

unijnych (jeśli dotyczy)? 

W szczególności w przypadku, gdy pomoc udzielana jest w 

oparciu o art. 14  Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu weryfikacji podlega: 

- czy w przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą 

zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowane 

przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z 

działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech lat 

obrotowych poprzedzających rok, w którym złożono 

wniosek o dofinansowanie, 

- czy w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację 

istniejącego zakładu koszty kwalifikowane przekraczają o 

co najmniej 200% wartość księgową ponownie 

wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku 

obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. 

6.  Wpływ projektu na realizację zasad 

horyzontalnych 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 
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wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy wpływ projektu na realizację wszystkich zasad 
horyzontalnych wymienionymi w art. 7 i 8 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013, Umowie Partnerstwa oraz w RPO WL na 
lata 2014‐2020 jest neutralny lub pozytywny? 

dofinansowania. 

 

7.  Kwalifikowalność geograficzna 

projektu 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy projekt będzie realizowany na obszarze objętym 

RPO WL 2014-2020?  

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie 

inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie 

lokalizacji projektu beneficjenci pomocy zobowiązani są do 

posiadania siedziby,  zakładu lub oddziału na terenie 

województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty 

pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie 

trwałości projektu. Ponadto beneficjenci, których główne 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

zlokalizowane jest poza województwem lubelskim muszą 

uzasadnić konieczność realizacji projektu w danej 

lokalizacji oraz wskazać w jaki sposób projekt przyczyni się 

do realizacji celów Działania oraz rozwoju gospodarczego 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 
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regionu. 

W przypadku, gdy wnioskodawca w sposób jednoznaczny i 

nie budzący wątpliwości nie uzasadni konieczności 

realizacji inwestycji na terenie woj. lubelskiego kryterium 

należy uznać za niespełnione. 

  

D. KRYTERIA FINANSOWO-EKONOMICZNE 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Poprawność założeń, w tym 

dotyczących przychodów i 

kosztów, przyjętych do analizy 

finansowo-ekonomicznej 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy założenia prognozy przychodów i kosztów, w tym 

amortyzacji są wiarygodne, realne i mają uzasadnienie 

w opisie założeń projektu?, w tym:  

- czy założenia przyjęte do określenia wartości 

przychodów z projektu są wiarygodne, realne i mają 

uzasadnienie w opisie zakresu prac w projekcie? 

- czy kalkulację przychodów oparto na poprawnej, 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 

pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium 

uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na 

wszystkie cząstkowe pytania będzie 

pozytywna. 
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zrozumiałej, rzetelnej i wiarygodnej kalkulacji cen? 

- czy przy przedstawionych, wiarygodnych założeniach co 

do planowanych przychodów ich określona w projekcie 

wartość jest możliwa do osiągnięcia? 

- czy wielkość kosztów przyjęto na podstawie danych 

historycznych lub innych źródeł? 

- czy wartość wszystkich kosztów ujętych w projekcie 

odpowiada wielkości, skali  i zakresowi wydatków 

opisanych we wniosku o dofinansowanie jako 

niezbędnych do realizacji inwestycji? 

- czy przyjęto poprawną stawkę amortyzacji? 

2.  Zapewnienie trwałości finansowej 

projektu i wnioskodawcy 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu  wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy wnioskodawca wyczerpująco opisał i uzasadnił 

źródła finansowania projektu oraz czy są one 

wystarczające do pokrycia kosztów projektu podczas 

jego realizacji, a następnie eksploatacji? 

 Czy wnioskodawca dokonał analizy czynników ryzyka 

dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 

pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium 

uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na 

wszystkie cząstkowe pytania będzie 

pozytywna. 

 

 



Załącznik nr 6 
do Regulaminu konkursu 

- Wymogi formalne, kryteria wyboru projektów, w tym kryteria rozstrzygające dla Działania 1.2 Badania celowe 
 

 

zaplanował odpowiednie działanie w przypadku ich 

wystąpienia? 

 Czy z przedstawionych przez wnioskodawcę 
dokumentów wynika, że zostanie zachowana trwałość 
operacji? 

Trwałość operacji w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006.   
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II. OCENA MERYTORYCZNA 

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR 

WDRAŻANE PRZEZ LAWP 

E. KRYTERIA TECHNICZNE SPECYFICZNE  

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 

1.2 Badania celowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność projektu z Regionalną 

Strategią Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy projekt zakłada inwestycję w obszarze 

inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z 

Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 roku?  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy kodów 

PKD definiującej Regionalne Inteligentne Specjalizacje, 

określonej w Regulaminie konkursu.                                                                        

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

 

 

2.  Zgodność projektu z długofalową Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
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strategią rozwoju przedsiębiorstwa będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy przedsiębiorstwo dysponuje rzetelną/ wiarygodną 

długofalową strategią rozwoju w zakresie prac B+R, 

która uwzględnia przeprowadzenie prac badawczo-

rozwojowych objętych projektem oraz ich 

komercjalizację? 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

 

3.  Zgodność projektu z kategoriami 

badań przemysłowych i/lub 

eksperymentalnych prac 

rozwojowych 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy prawidłowo zakwalifikowano poszczególne zadania 

w projekcie do jednej z kategorii: badań przemysłowych 

i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych? 

 Czy w przypadku, gdy dane zadanie niezbędne do 

realizacji projektu, które nie dotyczy badań 

przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych ujęto w kosztach niekwalifikowanych 

projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez 

zestaw pytań pomocniczych 

(cząstkowych). Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na 

wszystkie cząstkowe pytania będzie 

pozytywna. 

 

 

4.  Zgodność wsparcia dużych 

przedsiębiorstw z zasadami 

programu (jeżeli dotyczy) 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”, „NIE DOTYCZY”.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy wsparcie dużego przedsiębiorstwa zapewni 

konkretne efekty dyfuzji działalności B+R w regionie 

oraz gwarantuje współpracę z MŚP i jednostkami 

naukowymi?  

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie 

dodatkowo wpływ działalności B+R dużego 

przedsiębiorstwa na podmioty z sektora MŚP i regionalną 

gospodarkę. 

 Czy wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu 

przedsiębiorcy nie spowoduje znacznej utraty miejsc 

pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii 

Europejskiej? 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez 

zestaw pytań pomocniczych 

(cząstkowych). Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na 

wszystkie cząstkowe pytania będzie 

pozytywna. 

 

 

 

5.  Zdefiniowanie ryzyk projektu Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy zidentyfikowano i precyzyjnie opisano ewentualne 

ryzyka związane z pracami B+R oraz przewidziano 

działania eliminujące lub łagodzące ich skutki? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

6.  Dysponowanie własnością 

intelektualną wykorzystywaną w 

projekcie 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy wnioskodawca dysponuje prawami własności 
intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia 
prac B+R zaplanowanych w projekcie (jeżeli dotyczy)?  

 Czy przeanalizowano czy zaplanowane wdrożenie 
rezultatów projektu nie narusza praw własności 
intelektualnej? 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez 

zestaw pytań pomocniczych 

(cząstkowych). Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na 

wszystkie cząstkowe pytania będzie 

pozytywna. 

7.  Poprawność ustalenia poziomu 

dofinansowania projektu z EFRR 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy poprawnie wyliczono intensywność wsparcia 

biorąc pod uwagę wszystkie adekwatne przesłanki? 

Intensywność pomocy dla poszczególnych beneficjentów 

Działania 1.2 nie przekracza: 

- 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych; 

- 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych; 

Intensywność pomocy w przypadku eksperymentalnych 

prac rozwojowych można zwiększyć maksymalnie do 

60%, natomiast intensywność pomocy w przypadku badań 

przemysłowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 
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kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób: 

- o 10 punktów procentowych w przypadku średnich 

przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w 

przypadku mikro i małych przedsiębiorstw; 

- o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony zostanie 

warunek: 

- wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane 

podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, 

ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania 

bezpłatnego lub otwartego.  

W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o 

premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania 

wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. 

ii) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, konieczne jest 

wykazanie w dokumentacji projektu, że  

w okresie 3 lat od zakończenia projektu tj. trzech lat 

od ostatniej płatności na rzecz beneficjenta wyniki 

projektu: 

− zostaną zaprezentowane na co najmniej 2 

konferencjach, w tym na 1 konferencji naukowej 

lub technicznej,  
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lub 

− zostaną opublikowane w co najmniej 2 

czasopismach naukowych lub technicznych 

dotyczących branży tożsamej z branżą, w której 

realizowany był projekt 

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 i kontroli 

przedsięwzięcia prowadzonej przez Instytucję 

Pośredniczącą. 
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F. KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ 

MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW OGÓŁEM 

Działanie 1.2 Badania celowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Potencjał 

wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 

o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy  

Wnioskodawca: 

 ponosił nakłady na działalność B+R,  

 prowadzi współpracę z jednostką naukową, 

 posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, 

 należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z branży zgodnej z 

przedmiotem projektu, 

co będzie gwarantowało  pozytywne  efekty  realizacji  projektu. 

Ocenę tego kryterium należy opierać w szczególności  na  informacjach  

przedstawionych  we  wniosku  o  dofinansowanie,  Biznes  Planie  oraz  

dodatkowych  załącznikach. 

Punkty w tym kryterium nie zostaną przyznane w przypadku, gdy 

wnioskodawca nie udokumentuje posiadanego potencjału. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać  16 pkt.). 
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Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R. 

Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca udokumentuje na dzień 

złożenia wniosku o dofinansowanie, iż w okresie bieżącym lub okresie 

obrachunkowych poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o 

dofinansowanie ponosił nakłady wewnętrzne na działalność B+R 

(sprawozdanie GUS PNT-01 lub inne dokumenty, w przypadku, gdy 

wnioskodawca nie jest zobligowany do składania ww. sprawozdania). 

4 

 

Wnioskodawca prowadzi współpracę z jednostką naukową w rozumieniu 

Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (podpisane 

umowy, porozumienia z jednostkami naukowymi). 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże 

i udokumentuje faktycznie prowadzoną współpracę z jednostką naukową 

(realnie podejmowanej inicjatywy, badania itp.). Opis dotychczas prowadzonej 

współpracy z jednostką naukową powinien znajdować odzwierciedlenie w 

przedłożonym dodatkowym załączniku potwierdzającym faktyczną współpracę 

wnioskodawcy z jednostką naukową (np. umowa, porozumienie). 

Dokument potwierdzający nawiązanie współpracy w zakresie realizacji 

przedłożonego projektu nie stanowi podstawy do przyznania punktów. 

4 
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Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie 

udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami 

kursów, szkoleń z zakresu danej branży oraz przynajmniej 5-letni potwierdzony 

staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku 

spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego). 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryteriach: „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie 

w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub 

dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub 

przynajmniej 3-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną 

przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu 

badawczego)” oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w 

danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, 

certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 2-letni 

potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w 

przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”. 

6 

Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie 

udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami 

kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 3-letni potwierdzony 

staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku 

spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego). 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryteriach : „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie 

w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub 

dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży oraz 

4 
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przynajmniej 5-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną 

przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu 

badawczego)” oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w 

danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, 

certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 2-letni 

potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w 

przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”. 

Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie 

udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami 

kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 2-letni potwierdzony 

staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w przypadku 

spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego). 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryteriach : „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie 

w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub 

dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży oraz 

przynajmniej 5-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną 

przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu 

badawczego)” oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w 

danej dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, 

certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub przynajmniej 3-letni 

potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w 

przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”. 

2 

Wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z branży 

zgodnej z przedmiotem projektu, w tym do stowarzyszeń branżowych zgodnych 

2 
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z przedmiotem projektu. Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, 

gdy wnioskodawca wykaże i udokumentuje faktycznie prowadzoną współpracę 

z podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem 

projektu (realnie podejmowanej inicjatywy, itp.). 

2.  Wzmocnienie 

sektora MŚP w 

obszarze B+R 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 

o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy  

Wnioskodawca należy do sektora MŚP. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 3 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca posiada 

status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów 

zał. I Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

3 

3.  Zakres korzyści 

osiągniętych w 

wyniku realizacji 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 

o dofinansowanie i załączników.  

W ramach kryterium ocenie podlega zakres korzyści osiągniętych w wyniku 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie 



Załącznik nr 6 
do Regulaminu konkursu 

- Wymogi formalne, kryteria wyboru projektów, w tym kryteria rozstrzygające dla Działania 1.2 Badania celowe 
 

 

projektu realizacji projektu, w tym czy projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby 

wnioskodawcy oraz czy realizacja inwestycji przyczyni się do zaspokojenia tych 

potrzeb. 

dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać  24 pkt.)  

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W wyniku realizacji projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego. 

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca zadeklaruje 

dokonanie zgłoszenia patentowego nie później niż 12 miesięcy od dnia 

zakończenia finansowego realizacji projektu określonego w umowie o 

dofinansowanie. 

Należy pamiętać, iż kwestia dokonania zgłoszenia patentowego podlega 

monitorowaniu i kontroli na etapie realizacji projektu. Ponadto weryfikacji 

podlegać będzie kompletność dokonanego zgłoszenia patentowego. 

8 

 

Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych  mających na celu doprowadzenie do 

nowych rozwiązań (innowacji produktowych lub procesowych). 

Punkty nie zostaną przyznane, gdy realizacja projektu zakłada 

przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych mających na celu doprowadzenie wyłącznie do znacząco 

8 
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ulepszonych rozwiązań. 

W projekcie będzie wykorzystywane posiadane przez wnioskodawcę zaplecze 

naukowo-badawcze, w wyniku czego zwiększy się efektywność wykorzystania 

istniejącego zaplecza naukowo-badawczego do prowadzenia i komercjalizacji 

badań w dziedzinach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. 

Punkty nie zostaną przyznane, gdy posiadane zaplecze naukowo-badawcze 

stanowią wyłącznie zaplecze lokalowe i/lub komputery osobiste służące do 

prowadzenia prac B+R. 

4 

Projekt obejmuje działania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji3, w 

ramach ostatniego etapu eksperymentalnych prac rozwojowych.  

4 

4.  Innowacyjność 

projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 

o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt 

dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. 

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku 

OECD Podręcznik Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć 

wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego 

rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

                                                             
3 Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje 

niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej 
sprzedaży. 
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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; 

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, polegająca na zastosowaniu w przedsiębiorstwie 

nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji 

miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. 

W kryterium punkty może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje 

powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej. 

Jednym z efektów realizacji projektu może być wprowadzenie nowych 

rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych jednak nie 

podlegają one punktacji w przedmiotowym kryterium. 

można uzyskać  24 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 
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Projekt dotyczy  wyłącznie działalności gospodarczej o wysokim poziomie 

„intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim 

poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na potrzeby oceny wniosków o 

dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”. 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryterium: ,,Projekt dotyczy działalności gospodarczej o 

przynajmniej średnio-wysokim poziomie „intensywności B+R” zgodnie z 

„Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności B+R” 

sporządzonym na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO 

WL 2014-2020”. 

7 

 

Projekt dotyczy działalności gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim 

poziomie „intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin gospodarczych 

o wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na potrzeby oceny 

wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”. 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryterium: ,,Projekt dotyczy  wyłącznie działalności gospodarczej 

o wysokim poziomie „intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin 

gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na 

potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”. 

 

4 

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych których rezultatem 

(produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 

skali rynku regionalnego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu 

8 
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charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do 

posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań 

dostępnych na rynku województwa lubelskiego.  

Weryfikacja kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o zapisy we wniosku 

o dofinansowanie, Biznes Planie oraz pozostałych załącznikach. 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryteriach: ,,Projekt zakłada przeprowadzenie badań 

przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych których rezultatem 

(produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 

skali rynku krajowego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu 

charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do 

posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań 

dostępnych na rynku polskim” oraz ,,Projekt zakłada przeprowadzenie badań 

przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych których rezultatem 

(produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 

skali rynku międzynarodowego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu 

charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do 

posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań 

dostępnych na rynku międzynarodowym”.  

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych których rezultatem 

(produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 

skali rynku krajowego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu 

charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do 

posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań 

12 
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dostępnych na rynku polskim.  

Weryfikacja kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o zapisy we wniosku 

o dofinansowanie, Biznes Planie oraz pozostałych załącznikach. 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryteriach: ,,Projekt zakłada przeprowadzenie badań 

przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych których rezultatem 

(produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 

skali rynku regionalnego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu 

charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do 

posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań 

dostępnych na rynku województwa lubelskiego” oraz ,,Projekt zakłada 

przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych których rezultatem (produktem/technologią/usługą) będzie 

innowacja produktowa lub procesowa w skali rynku międzynarodowego, tzn. 

prace B+R dotyczą produktu/procesu charakteryzującego się nowością lub 

znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i 

funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku 

międzynarodowym”.  

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych których rezultatem 

(produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 

skali rynku międzynarodowego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu 

charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do 

posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań 

17 
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dostępnych na rynku międzynarodowym.  

Weryfikacja kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o zapisy we wniosku 

o dofinansowanie, Biznes Planie oraz pozostałych załącznikach. 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryteriach: ,,Projekt zakłada przeprowadzenie badań 

przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych których rezultatem 

(produktem/technologią/usługą) będzie innowacja produktowa lub procesowa w 

skali rynku regionalnego, tzn. prace B+R dotyczą produktu/procesu 

charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do 

posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań 

dostępnych na rynku województwa lubelskiego” oraz ,,Projekt zakłada 

przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych których rezultatem (produktem/technologią/usługą) będzie 

innowacja produktowa lub procesowa w skali rynku krajowego, tzn. prace B+R 

dotyczą produktu/procesu charakteryzującego się nowością lub znacznym 

ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w 

porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim”.  

5.  Komercjalizacja 

badań 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 

o dofinansowanie i załączników.  

Kryterium premiuje wielkość spodziewanych przychodów z komercjalizacji 

wyników badań osiągniętych przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia 

komercjalizacji (komercjalizacja musi rozpocząć się nie później niż w okresie 

trzech lat od zakończenia realizacji projektu tj. od ostatniej płatności na rzecz 

beneficjenta) w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania).  
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Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać  13 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca zapewnił skuteczną sprzedaż produktu/procesu/technologii 

objętych projektem poprzez: 1) analizę popytu opartą o badania rynkowe 

(własne lub przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne), wskazujące, że 

produkt znajdzie odpowiednią liczbę klientów; 2) aktywne działania 

(dotychczasowe i przyszłe), mające na celu zapewnienie popytu na 

produkt/proces/technologię. 

Punkty nie zostaną przyznane, w przypadku, gdy wnioskodawca nie przedstawi 

ww. analizy, w zakresu przeprowadzonych badań rynkowych oraz działań 

podjętych i planowanych do podjęcia mających na celu zapewnienie popytu na 

produkt/proces/technologię 

2 

 

Wnioskodawca wykazał, że produkt projektu będzie konkurencyjny na rynku, z 

uwagi, iż jest nowym produktem i nie występują inne produkty spełniające 

podobną funkcję podstawową 

lub 

Wnioskodawca wykazał, że produkt projektu będzie konkurencyjny względem 

innych podobnych produktów oferowanych na rynku. 

Wówczas Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia rzetelnej i 

8 
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wiarygodnej analizy rynku docelowego oraz cech produktów spełniających 

podobną funkcję podstawową. 

Projekt wykazuje wysoki stosunek przychodów z komercjalizacji wyników prac 

B+R do wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie (kwartyle). 

Każdemu projektowi, który został skierowany do oceny merytorycznej zostaje 

przyporządkowany wskaźnik określający stosunek przychodów z 

komercjalizacji do kosztów kwalifikowanych w projekcie. 

Wartość docelową wskaźnika wylicza się poprzez zastosowanie programu 

Excel, po rozpoczęciu oceny merytorycznej kryteriów technicznych. Łączną 

wartość przychodów z komercjalizacji osiągniętych przez okres dwóch lat od 

rozpoczęcia komercjalizacji dzieli się poprzez wartość kosztów kwalifikowanych 

ujętych w budżecie projektu. 

Następnie tworzona jest lista ze wskazaniem wartości wskaźników dla 

wszystkich projektów skierowanych do oceny merytorycznej, z podziałem na 

kwartyle. Ww. lista jest stała w ramach danego konkursu i nie podlega 

aktualizowaniu. 

0-3 (w zależności od kwartyla). 

6.  Efektywna 

współpraca w 

projekcie i promocja 

wyników 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 

o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zakres i 

efektywność współpracy wnioskodawcy z partnerami, kadrą naukowo-

badawczą, jednostkami naukowymi, centrami B+R oraz powiązanie 

przedmiotowego projektu z innymi projektami realizowanymi przez 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania).  
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wnioskodawcę.  

Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać  10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt rozwija kadry naukowo-badawcze w kierunku tworzenia i transferu 

wiedzy niezbędnej do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu poprzez 

zaangażowanie pracowników naukowych w badania prowadzone w ramach 

projektu. 

Kryterium uważa się za spełnione, gdy wnioskodawca zadeklaruje 

zaangażowanie przynajmniej jednej dodatkowej osoby w zespole naukowym 

spoza dotychczasowej kadry przez okres realizacji projektu . 

Należy pamiętać, iż kwestia zaangażowania pracownika podlega 

monitorowaniu i kontroli na etapie realizacji projektu.  

2 

 

Wnioskodawca promuje przedsiębiorczość i innowacyjność poprzez 

prezentację projektu oraz jego wyników w inicjatywach o zasięgu regionalnym 

mających na celu promocję przedsiębiorczości i innowacyjności. 

W przypadku, gdy wnioskodawca uzyskał punkty w kryterium: „Wnioskodawca 

należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z branży zgodnej z 

przedmiotem projektu, w tym do stowarzyszeń branżowych zgodnych z 

przedmiotem projektu”, aby uzyskać punkty w tym kryterium prezentacja 

2 
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projektu w inicjatywach regionalnych musi odbywać się przy udziale członków 

danego podmiotu zrzeszającego przedsiębiorców, do którego przynależy 

wnioskodawca. 

Należy pamiętać, iż kwestia udziału Wnioskodawcy w inicjatywach o zasięgu 

regionalnym mających na celu promocję przedsiębiorczości i innowacyjności 

podlega monitorowaniu i kontroli na etapie realizacji projektu.  

Projekt jest realizowany w partnerstwie. 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy w projekcie, poza wnioskodawcą, 

uczestniczy przynajmniej jeden partner. Współpraca przedsiębiorstwa z 

partnerem musi spełniać warunki określone  art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 

2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

2 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi projektami 

realizowanymi przez wnioskodawcę (dotyczy projektów współfinansowanych ze 

środków zewnętrznych, jak również ze środków własnych wnioskodawcy). 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku jednoznacznego i 

precyzyjnego wykazania przez wnioskodawcę spójności celów planowanego 

do realizacji projektu z celami pozostałych realizowanych przez wnioskodawcę 

projektów. 

Ponadto w przypadku projektów powiązanych z projektem opisanym w 

przedmiotowym wniosku o dofinansowanie, realizowanych ze środków 

własnych, aby uzyskać punkty należy na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie udokumentować fakt realizowania ww. projektów powiązanych. 

2 
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Udokumentowanie oznacza przedłożenie przez wnioskodawcę stosownych 

dokumentów, jednoznacznie wskazujących iż realizacja projektu opisanego w 

przedmiotowym wniosku o dofinansowanie jest bezpośrednio (tematycznie) 

powiązana z innymi projektami realizowanymi ze środków własnych 

wnioskodawcy. 

Wnioskodawca wykorzystuje elementy infrastruktury jednostek naukowych lub 

innych centrów B+R, aby zrealizować pełny zakres badań / usług. 

Punkty zostaną przyznane, w przypadku gdy z opisu projektu jednoznacznie 

będzie wynikało, że aby zrealizować w pełni projekt niezbędne jest 

wykorzystanie aparatury, sprzętu lub innych elementów infrastruktury naukowej 

będącej własnością jednostek naukowych lub centrów B+R tj. w kosztach 

kwalifikowanych projektu ujęto w kategorii kosztów związanych z aparaturą 

naukowo-badawczą odpłatne korzystanie z aparatury, sprzętu lub innych 

elementów infrastruktury naukowej będącej własnością jednostek naukowych 

lub centrów B+R.  

Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt polega wyłącznie na 

zakupie od jednostki naukowej badań/ekspertyz, do przeprowadzenia których 

jednostka naukowa wykorzystywała infrastrukturę będącą jej własnością. 

2 

7.  Oddziaływanie na 

ochronę środowiska  

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 

o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie wpływ  projektu  

na środowisko  naturalne  zarówno  na  etapie  wdrażania  projektu,  jak  i  po  

jego  zakończeniu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania).  
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Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać  3 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt obejmuje działania dotyczące wprowadzenia i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 

1 

Projekt zawiera energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne 

zmniejszające oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze (np. 

zmniejszające ilość wykorzystywanych zasobów). 

1 

Projekt wdraża mechanizmy służące zmniejszeniu ilości lub uciążliwości 

odpadów. 

1 

8.  Rozwój TIK Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 

o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zastosowanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać  2 pkt.) 
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Metody pomiaru Możliwe punkty 

Jednym z celów projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik 

informacyjnych lub komunikacyjnych. 

Projekt polegający na wykorzystaniu sprzętu informatycznego i/lub 

oprogramowania, jeżeli nie ma on zasadniczego znaczenia dla realizacji 

projektu, nie jest podstawą do przyznania punktów w ramach tego kryterium. 

2 

 

9.  Wkład własny Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena tego kryterium polega na obliczeniu właściwej wartości punktowej, która 

przysługuje wnioskodawcy za obniżenie wnioskowanego procentowego udziału 

dofinansowania ze środków UE poniżej progu maksymalnego. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać  5 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Procentowy poziom obniżenia dofinansowania: 

za każde 4 % obniżonego poziomu dofinansowania można uzyskać 1 pkt. – 

maksymalnie 5 pkt.  

5 
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G. KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

(zawarte zostaną we wszystkich kartach ocen merytorycznych i dotyczyć będą wszystkich ocenianych projektów) 

Działanie 1.2 Badania celowe – rozwojowa w przedsiębiorstwach 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Udział nakładów na 

działalność B+R w 

całkowitych  nakładach 

inwestycyjnych  

 

Jaki jest udział nakładów na działalność B+R w całkowitych 

nakładach inwestycyjnych? 

 

W ramach przedmiotowego kryterium badana będzie - na 

podstawie informacji  

w załączonych dokumentach - przewidywana wartość 

wydatków na działalność B+R generowanych w wyniku lub w 

związku z realizacją projektu.   

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom o 

wyższej bezwzględnej wartość nakładów na B+R w okresie 

referencyjnym, u Wnioskodawcy (w przypadku przedsiębiorstw 

spełniających definicję przedsiębiorstwa powiązanego w 

rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. przy wykazywaniu relacji należy 

uwzględnić powiązania). 

Do wyliczenia zarówno całkowitych wydatków inwestycyjnych 

jak i wydatków B+R przyjęty zostanie okres referencyjny 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą 

samą, najniższą pozytywną liczbę punktów, a 

wartość alokacji przeznaczonej na dany 

konkurs nie pozwala na zatwierdzenie 

do dofinansowania wszystkich projektów, o 

wyborze projektu do dofinansowania decydują 

kryteria rozstrzygające.  

 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów 

rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii wyboru 

projektów, wówczas stosuje się drugie 

kryterium rozstrzygające.  
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odpowiadający okresowi trwałości inwestycji (dla MSP – 3 lata, 

dla dużych przedsiębiorstw – 5 lat). O przyznaniu 

dofinansowania decyduje wyższa bezwzględna wartość 

nakładów na B+R w okresie referencyjnym. Realność ww. 

założeń oceniana będzie z punktu widzenia dotychczasowych 

nakładów na B+R ponoszonych przez Wnioskodawcę (z 

uwzględnieniem powiązań). 

2.  Stopa bezrobocia na 

obszarze realizacji  

inwestycji.  

 

Jaka jest stopa  bezrobocia w powiecie, w którym 

zlokalizowany jest projekt? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 

których główna lokalizacja znajduje się w powiecie o wyższej 

stopie bezrobocia (stopa bezrobocia w powiecie, w którym 

zlokalizowany jest projekt na podstawie danych GUS 

„Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, 

podregionów i powiatów” według stanu na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków) na 

podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych 

zawodowo) w %”.   

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą 

samą, najniższą pozytywną liczbę punktów, a 

wartość alokacji przeznaczonej na dany 

konkurs nie pozwala na zatwierdzenie 

do dofinansowania wszystkich projektów, o 

wyborze projektu do dofinansowania decydują 

kryteria rozstrzygające.  

 

W przypadku gdy drugie kryterium 

rozstrzygające nadal nie rozstrzyga kwestii 

wyboru projektów wówczas stosuje się trzecie 

kryterium rozstrzygające.  

3.  Wnioskowany poziom 

dofinansowania. 

Jaka jest wartość wyrażona w punktach procentowych różnicy 

pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego wsparcia 

(zgodnie ze „Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO 

WL 2014-2020" lub Regulaminem konkursu) a wsparciem 

wnioskowanym w ramach projektu? 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą 

samą, najniższą pozytywną liczbę punktów, a 

wartość alokacji przeznaczonej na dany 

konkurs nie pozwala na zatwierdzenie 

do dofinansowania wszystkich projektów, o 



Załącznik nr 6 
do Regulaminu konkursu 

- Wymogi formalne, kryteria wyboru projektów, w tym kryteria rozstrzygające dla Działania 1.2 Badania celowe 
 

 

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje wyższy niż wymagany 

przepisami dotyczącymi pomocy publicznej udział środków 

własnych w kosztach kwalifikowanych projektu, tj. 

wnioskowanie o dofinansowanie w kwocie niższej niż 

maksymalna wynikająca z reguł dot. pomocy publicznej.  

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 

w których różnica wyrażona w punktach procentowych 

pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego wsparcia 

a wsparciem wnioskowanym w ramach projektu jest 

najwyższa. 

wyborze projektu do dofinansowania decydują 

kryteria rozstrzygające.  

 

W przypadku, gdy na podstawie kryteriów 

rozstrzygających nadal nie jest możliwe 

ustalenie kolejności uszeregowania wniosków, 

wówczas o wyborze projektu do 

dofinansowania decyduje losowanie. 

 


