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I. OCENA FORMALNA 

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR  

WDRAŻANE PRZEZ LAWP 

                                                           
1
 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

2
 Informacja o zasadach oceny kryterium. 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU
1
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium
2
 Opis znaczenia kryterium 

1.  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” zatwierdzonym w dniu 18 grudnia 

2018 r. oraz w Regulaminie konkursu (jeżeli katalog typów 

beneficjentów w ramach danego konkursu jest węższy niż 

wynika ze "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO 

WL 2014-2020” zatwierdzonego w dniu 18 grudnia 2018 r.). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie i załączników. 

Status przedsiębiorstwa weryfikowany jest na podstawie 

wniosku o dofinansowanie, załączników oraz na podstawie 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 
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oświadczenia wnioskodawcy. 

2.  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 na lata 2014-2020 zatwierdzonym w dniu 18 

grudnia 2018 r. oraz w Regulaminie konkursu (jeżeli katalog 

typów partnerów w ramach danego konkursu jest węższy 

niż wynika ze "Szczegółowego opisu osi priorytetowych 

RPO WL 2014-2020” zatwierdzonego w dniu 18 grudnia 

2018 r.). Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników. 

Status przedsiębiorstwa weryfikowany jest na podstawie 

wniosku o dofinansowanie, załączników oraz na podstawie 

oświadczenia. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania (jeśli dotyczy). 
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3.  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 na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

4.  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 wobec 

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 na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania (jeśli dotyczy). 
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5.  Całkowita wartość projektu oraz wartość 
wydatków kwalifikowalnych mieszczą się 
w przedziałach minimalnej i maksymalnej 
wartości projektu oraz wartości wydatków 
kwalifikowalnych dla danego 
Działania/typu projektów (jeśli dotyczy). 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność całkowitej 
wartości projektu oraz wartości wydatków kwalifikowalnych 
z wartościami przewidzianymi dla danego Działania/typu 
projektu (jeśli dotyczy) określonymi w "Szczegółowym 
opisie osi priorytetowych RPO WL 2014-2020" 
zatwierdzonym w dniu 18 grudnia 2018 r. oraz w 
Regulaminie konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania (jeśli dotyczy). 

6.  Kwota dofinansowania jest zgodna z 
przedziałem kwotowym minimalnej (jeśli 
dotyczy) 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 (jeśli 

dotyczy) i maksymalnej kwoty dofinansowania, 

przewidzianym dla danego Działania/typu projektu w 

"Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WL 2014-

2020” zatwierdzonym w dniu 18 grudnia 2018 r. oraz w 

Regulaminie konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

7.  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 (jeśli dotyczy). 

8.  Projekt w ramach Działania 5.1 dotyczący 

modernizacji energetycznej budynków, w 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 
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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 realizacji projektu, rozumiane jako 

daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu 

są zgodne z zasadą n+3. 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 

„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

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 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania (jeśli 

dotyczy). Kryterium nie 

dotyczy Działania 1.5 Bon na 

innowacje.  

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź 

na pytanie będzie pozytywna.  

W ramach kryterium istnieje 

                                                           
3
 Kryterium dotyczy jedynie spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. 

których prowadzona jest działalność 

lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego
3
 

jest zgodny z właściwą mapą potrzeb 

zdrowotnych opracowanych przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

„NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

Zgodność z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych oceniana 

będzie na podstawie przeprowadzonej przez wnioskodawcę 

analizy projektu w kontekście właściwej mapy potrzeb, 

zawartej we wniosku o dofinansowanie. 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania (jeśli dotyczy). 
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oszacowany przez wnioskodawcę w oparciu o terminy 

wynikające z regulaminu konkursu) do daty 

zakończenia rzeczowej realizacji projektu (data 

podpisania ostatniego protokołu odbioru lub innego 

dokumentu równoważnego w ramach projektu) musi 

być zgodny z zasadą n+3.  

możliwość jednokrotnej 

poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do 

zweryfikowania poprawności 

zapisów, w przypadku, gdy 

data brzegowa rozpoczęcia 

i/lub zakończenia realizacji 

projektu wykracza poza okres 

zgodny z zasadą n+3. 

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 poprawnie sporządzono oraz wypełniono wniosek o 
dofinansowanie oraz załączniki, przygotowywane na 
formularzach udostępnionych przez LAWP zgodnie z właściwymi 
instrukcjami tj. w zakresie wniosku o dofinansowanie z Instrukcją 
wypełniania wniosku o dofinansowanie, w zakresie załączników 
przygotowywanych na formularzach udostępnionych przez 
LAWP z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o 
dofinansowanie, a także czy pozostałe załączniki są zgodne z 
wymogami określonymi w Instrukcji wypełniania załączników do 
wniosku o dofinansowanie. 

 Czy informacje niezbędne do dokonania oceny merytorycznej 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 

zapisów, w przypadku, gdy w opisie 

projektu występują rozbieżności 

uniemożliwiające dokonanie szczegółowej 

oceny. Wyjaśnienia i ewentualna korekta 

wniosku nie mogą prowadzić do istotnej 

modyfikacji wniosku. 
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projektu i sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach 
złożonych w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne? 
 
W ramach kryterium ocenie podlega czy informacje niezbędne do 
dokonania oceny merytorycznej projektu i sposobu jego realizacji 
zawarte w dokumentach złożonych w ramach konkursu są 
jednoznaczne i spójne, w tym czy kod PKD projektu wskazany 
we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z charakterem i 
przedmiotem projektu. 

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 jednoznacznie i precyzyjnie określił cele 
realizacji projektu? 

 Czy cele projektu są zgodne z celami programu/osi/działania, 
zgodnie ze "Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WL 
2014-2020” zatwierdzonym w dniu 18 grudnia 2018 r.? 

 Czy wnioskodawca wybrał wszystkie obligatoryjne wskaźniki 
adekwatne ze względu na zakres i typ projektu, zgodnie ze 
"Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WL 2014-2020” 
zatwierdzonym w dniu 18 grudnia 2018 r.? 

 Czy oszacowane przez wnioskodawcę wartości wskaźników 
wynikają z przedstawionych założeń w opisie projektu? 

 Czy oszacowane przez wnioskodawcę wartości wskaźników są 
realne i możliwe do osiągnięcia?  

W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy wnioskodawca 

prawidłowo określił cele projektu i wskazał wszystkie wskaźniki, 

które odzwierciedlają cele projektu, na prawidłowo oszacowanym 

poziomie.  

W przypadku gdy cele projektu nie są zgodne z celami 

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. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 

zapisów, w przypadku, gdy opis projektu 

uniemożliwia jednoznaczne określenie 

celów projektu i/lub jest niezgodny ze 

wskazanymi wartościami wskaźników. 

Ponadto wnioskodawca zostanie wezwany 

do złożenia stosownych wyjaśnień i 

ewentualnego skorygowania zapisów, w 

przypadku, gdy nie zostały wskazane 

wszystkie obligatoryjne wskaźniki (lub 
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programu/osi/działania uznaje się, że projekt nie spełnia kryterium. wskazano wskaźniki nieadekwatne do 

projektu) oraz w przypadku, gdy wartości 

wskaźników zostały 

niedoszacowane/przeszacowane. 

W przypadku gdy cele projektu nie są 

zgodne z celami programu/osi/działania 

wnioskodawca nie będzie wzywany do 

składania wyjaśnień. 

3.  Kwalifikowalność 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 wydatki ujęte w projekcie zostały opisane na tyle 

precyzyjnie, aby można było zweryfikować czy wpisują się w 

koszty kwalifikowalne określone w Regulaminie konkursu? 

 Czy prawidłowo określono kategorie i podkatgorie kosztów dla 

poszczególnych wydatków ujętych we wniosku o 

dofinansowanie? 

 Czy wydatki ujęte w kosztach kwalifikowalnych we wniosku o 

dofinansowanie projektu są zgodne z kosztami kwalifikowalnymi 

dla danego Działania w ramach RPO WL 2014-2020, zgodnie 

Regulaminem konkursu, w tym czy kwota wydatków w ramach 

danej kategorii mieści się w określonym limicie (jeśli dotyczy)? 

 Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są zgodne z 
celami programu/osi/działania, zgodnie ze „Szczegółowym 
opisem osi priorytetowych RPO 2014-2020” zatwierdzonym w 
dniu 18 grudnia 2018 r.? 

 Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są racjonalne i 

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. 

 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 

zapisów, w przypadku, gdy:  

- opis projektu nie pozwala na 

jednoznaczne określenie rodzaju wydatków 

- gdy błędnie określono kategorię lub 

podkategorię kosztu. - gdy wydatki 

kwalifikowalne są niezgodne z celami 

programu/osi/działania, niezasadne, 

nieracjonalne, nieefektywne, - gdy dany 

koszt nie wpisuje się w koszty 
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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 nie 

wpisuje się w koszty kwalifikowalne zgodnie z Regulaminem 

konkursu lub zakwestionowania kwoty wydatków z uwagi, że 

przekracza określony limit dla danej kategorii kosztów członkowie 

KOP wzywają wnioskodawcę do przeniesienia danego 

wydatku/nadwyżki wartości wydatków przekraczających określony 

limit dla danej kategorii kosztów, do kosztów niekwalifikowalnych 

projektu. 

W przypadku zakwestionowania danego wydatku z uwagi, że jest 

niezasadny lub niezgodny z celami programu/osi/działania 

członkowie KOP wzywają wnioskodawcę do przeniesienia wydatku z 

części kwalifikowalnej projektu do kosztów niekwalifikowalnych 

(ewentualnego usunięcia z budżetu projektu). W przypadku 

zakwestionowania danego wydatku z uwagi, że jest nieracjonalny 

lub nieefektywny członkowie KOP wzywają wnioskodawcę do 

dokonania korekty jego wysokości i przeniesienia nadwyżki do 

kosztów niekwalifikowalnych.  

W każdym z ww. przypadków wezwanie do korekty projektu poprzez 

przeniesienie wydatku w całości (usunięcie) lub zmniejszenie 

wartości wydatku możliwe jest pod warunkiem że poprawa nie 

kwalifikowalne zgodnie z Regulaminem 

konkursu   

– gdy kwota wydatków w ramach danej 

kategorii nie miesi się w określonym limicie 

(jeśli dotyczy).  

Mechanizm umożliwiający wezwanie 

wnioskodawcy do przeniesienia kosztów lub 

części kosztów do kosztów 

niekwalifikowalnych projektu, może zostać 

zastosowany wyłącznie, jeżeli wydatki 

zostały precyzyjnie opisane i nie zachodzi 

konieczność wezwania wnioskodawcy do 

doprecyzowania zapisów. W przypadku, 

gdy w wyniku wezwania wnioskodawcy do 

doprecyzowania zapisów, oceniający 

stwierdzi, że dany koszt/część kosztu nie 

kwalifikuje się do wsparcia, projekt zostanie 

uznany za niespełniający kryterium. 

Projekt zostanie oceniony negatywnie, bez 

wzywania wnioskodawcy do poprawy, w 

przypadku, gdy poprawa implikowałaby 

zmniejszenie łącznej wartości kosztów 

kwalifikowalnych w projekcie o więcej niż 

40% lub zmniejszenie łącznej wartości 

wydatków kwalifikowalnych/zmniejszenie 

kwoty dofinansowania poniżej minimalnych 

dopuszczalnych limitów zgodnie z 

Regulaminem konkursu.  

Wyjaśnienia i ewentualna korekta wniosku 

nie mogą prowadzić do istotnej modyfikacji 
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implikuje zmniejszenia łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 

w projekcie o więcej niż 40% lub zmniejszenia łącznej wartości 

wydatków kwalifikowalnych/zmniejszenia kwoty dofinansowania 

poniżej minimalnych dopuszczalnych limitów zgodnie z 

Regulaminem konkursu. W przypadku, gdy poprawa oznacza 

zmniejszenie łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych w 

projekcie o więcej niż 40% lub zmniejszenie łącznej wartości 

wydatków kwalifikowalnych/zmniejszenie kwoty dofinansowania 

poniżej minimalnych dopuszczalnych limitów zgodnie z 

Regulaminem konkursu, uznaje się, że projekt nie spełnia kryterium. 

wniosku. 

 

 

 

 

 

 

4.  Wykonalność techniczna i 

organizacyjna wybranego 

wariantu realizacji projektu. 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy wybrany wariant realizacji projektu jest wykonalny 
organizacyjnie, technicznie i pod względem posiadanych 
zasobów osobowych tzn. czy wnioskodawca posiada 
odpowiednie zasoby techniczne/organizacyjne/kadrowe 
umożliwiające realizację projektu zgodnie z proponowanym 
harmonogramem? 

 Czy wnioskodawca posiada wszystkie niezbędne decyzje 
administracyjne umożliwiające prawidłową i terminową realizacje 
projektu?  

 Czy zostały wskazane czynniki ryzyka oraz czy czynniki ryzyka - 
opóźnienia lub utrudnienia realizacji rozwiązań zastosowanych w 
ramach wybranego wariantu realizacji projektu - są nieistotne lub 
prawdopodobieństwo ich negatywnego wpływu na projekt zostało 
zminimalizowane? 

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. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 

zapisów, jedynie w przypadku, gdy 

informacje zawarte w opisie projektu są 

niejednoznaczne oraz w przypadku, gdy z 

opisu projektu wynika, że niezbędne są 

dodatkowe zasoby techniczne, 

organizacyjne, kadrowe, których 

wnioskodawca pierwotnie nie wykazał. 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 
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złożenia wyjaśnień i ewentualnego 

skorygowania wniosku, w przypadku, gdy 

w określonym przez wnioskodawcę 

zakresie projekt jest niewykonalny, a 

wezwanie wnioskodawcy do złożenia 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 

wniosku skutkowałoby rozszerzeniem 

zakresu projektu lub inną istotną 

modyfikacją wniosku, która jest 

niedopuszczalna na etapie oceny projektu. 

5.  Zgodność projektu z 

obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów 
działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy 
finansowej, o których mowa w Rozporządzeniu 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 i w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (w zależności od podstawy udzielania pomocy) oraz 
w Regulaminie konkursu? 
Odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie pozytywna, w 
przypadku kod PKD projektu, zgodny z jego charakterem, nie 
dotyczy działalności gospodarczej wykluczonej ze wsparcia 
zgodnie z Regulaminem konkursu. 

 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 
(jeśli dotyczy)?  

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. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 

zapisów, jedynie w przypadku, gdy 

informacje zawarte w opisie projektu są 

niejednoznaczne, gdy wnioskodawca nie 

zadeklarował zachowania trwałości oraz w 

przypadku, gdy nieprawidłowo określono 

intensywność pomocy w odniesieniu do 

rodzaju badań (przy czym intensywność ta 

mieści się w przedziale minimalnego i 
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 Czy wnioskodawca lub którykolwiek z podmiotów powiązanych z 
wnioskodawcą (jeśli występują) nie jest przedsiębiorstwem 
znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 
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 (w rozumieniu 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)  wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania 
wsparcia w ramach Działania, w szczególności czy 
wnioskodawca wpisuje się w typ beneficjenta danego Działania 
zgodnie ze „Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO 
2014-2020” zatwierdzonym w dniu 18 grudnia 2018 r. oraz z 
Regulaminem konkursu? 

 Czy procentowy poziom wsparcia mieści się w przedziale 
minimalnej i maksymalnej wartości % poziomu wsparcia zgodnie 
ze „Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO 2014-2020” 
zatwierdzonym w dniu 18 grudnia 2018 r. oraz z Regulaminem 
konkursu? Czy prawidłowo określono intensywność wsparcia 
zgodnie z dopuszczalnym % poziomem dofinansowania 
określonym w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO 
2014-2020” zatwierdzonym w dniu 18 grudnia 2018 r. oraz w 
Regulaminie konkursu w odniesieniu do statusu 
przedsiębiorstwa, uwzględniając relacje występujące pomiędzy 
wnioskodawcą a innymi podmiotami zgodnie z zał. I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 (jeśli ww. relacje 
występują)? Ponadto czy prawidłowo określono intensywność 
wsparcia w zależności od rodzaju badań (dotyczy Działania 1.2)? 
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 rodzaje pomocy za zgodne 

maksymalnego poziomu wsparcia 

określonego w Regulaminie konkursu). 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 

złożenia wyjaśnień i ewentualnego 

skorygowania wniosku, w przypadku, gdy 

w określonym przez wnioskodawcę 

zakresie projekt nie jest zgodny z 

regulacjami dotyczącymi pomocy 

publicznej, w szczególności nie wywołuje 

efektu zachęty lub dotyczy wykluczonych 

rodzajów działalności, nie spełnia innych 

wymogów wynikających z regulacji 

krajowych oraz unijnych, wnioskowany 

procentowy poziom wsparcia nie mieści się 

w przedziale określonym w Regulaminie 

konkursu lub wnioskodawca nie jest 

uprawniony do uzyskania pomocy. 
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z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(„Przedsiębiorstwa partnerskie” i „przedsiębiorstwa powiązane”) 

lub w rozumieniu Zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 

2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003). 

 Czy projekt jest zgodny z zasadami udzielania pomocy publicznej 

na podstawie 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 wnioskodawca i projekt spełniają wszystkie wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa? 

 Czy projekt jest zgodny z zasadami ochrony środowiska? Czy w 
przypadku, jeżeli wymagane było przeprowadzenie 
postępowania OOŚ, zostało ono przeprowadzone zgodnie z 
regulacjami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, w 
tym zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o 
dofinansowanie? 

 Czy z przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów 
wynika, że zostanie zachowana trwałość operacji (jeśli dotyczy)? 

 

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 



Załącznik nr 6 
do Regulaminu konkursu 

- Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe  
 

14 

 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.   

6.  Wpływ projektu na realizację 

zasad horyzontalnych. 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

4
? 

 Czy wpływ projektu na realizację wszystkich pozostałych zasad 
horyzontalnych wymienionych w art. 7 i 8 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Umowie 

Partnerstwa oraz w RPO WL na lata 2014‐2020, tj. na: 
a) zasadę równości szans i niedyskryminacji, 
b) zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, 
c) zasadę zrównoważonego rozwoju, 
jest neutralny lub pozytywny? 

 
Neutralność projektu w przypadku zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn jest dopuszczalna tylko w sytuacji, kiedy w ramach 
projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, 
dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek 
działań wpływających na spełnienie ww. zasady. 

 
 

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.  
W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 

zapisów, jedynie w przypadku, gdy 

informacje zawarte w opisie projektu są 

niejednoznaczne. 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 

złożenia wyjaśnień i ewentualnego 

skorygowania wniosku, w przypadku, gdy z 

zapisów zawartych we wniosku wynika, iż 

projekt ma negatywny wpływ na realizację 

wszystkich zasad horyzontalnych, w tym na 

realizację zasady dostępności dla osób z 

                                                           
4
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno- 
komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik 
do ww. Wytycznych i/lub zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu w przypadkach nieobjętych zakresem stosowania standardów dostępności, stanowiących załącznik do ww. 
Wytycznych (o ile wymogi te zostały określone). W wyjątkowych przypadkach, gdy produkty projektu wprost nie realizują zasady dostępności (zostały uznane za neutralne), dopuszczalne jest 
wykazanie neutralności projektu przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zasady dostępności w ramach innych działań projektowych, np. na poziomie zarządzania projektem lub działań 
informacyjno-- promocyjnych (np. strona projektu zgodna z WCAG 2.0 – w tłumaczeniu na język polski: wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie). 
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niepełnosprawnościami.  

7.  Produkt projektu jest zgodny 
z koncepcją uniwersalnego 
projektowania

5
. 

 

 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy realizacja projektu uwzględnia działania zgodne z koncepcją 
uniwersalnego projektowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020”?  

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, w przypadku, gdy w opisie 
projektu występują rozbieżności 
uniemożliwiające dokonanie szczegółowej 
oceny. Wyjaśnienia i ewentualna korekta 
wniosku nie mogą prowadzić do istotnej 
modyfikacji wniosku. 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 
złożenia wyjaśnień i ewentualnego 
skorygowania wniosku, w przypadku, gdy z 
zapisów zawartych we wniosku wynika, iż 
projekt nie uwzględnia działań zgodnych z 
koncepcją uniwersalnego projektowania. 

8.  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?  
Przez pojęcie lokalizacji projektu należy rozumieć miejsce lub 

miejsca na obszarze objętym RPO WL, bezpośrednio związane z 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 

                                                           
5
 Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 koncepcja uniwersalnego projektowania to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne 
dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 
udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 
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jego realizacją. Wnioskodawca zobligowany jest oznaczyć 

lokalizację projektu we wniosku o dofinansowanie.  

 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 

lubelskiego. Ponadto wnioskodawca zobligowany jest do posiadania 

siedziby lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej 

w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce siedziby lub 

oddziału na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi zostać 

wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy (jeśli dotyczy, 

zgodnie z Regulaminem konkursu). 

Przez pojęcie oddziału przedsiębiorstwa należy rozumieć 

wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności 

gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą 

przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. 

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 regionu. 

W przypadku, gdy wnioskodawca, którego główne miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej zlokalizowane jest poza 

województwem lubelskim w sposób jednoznaczny i niebudzący 

wątpliwości nie uzasadni konieczności realizacji inwestycji na terenie 

woj. lubelskiego kryterium należy uznać za niespełnione. 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 

zapisów, jedynie w przypadku, gdy 

informacje zawarte w opisie projektu są 

niejednoznaczne. 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 

złożenia wyjaśnień i ewentualnego 

skorygowania wniosku, w przypadku, gdy z 

zapisów zawartych we wniosku wynika, iż 

projekt nie będzie realizowany na obszarze 

objętym RPO WL 2014-2020 oraz w 

przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie wnioskodawca nie będzie 

posiadał wpisanego w dokumencie 

rejestrowym adresu siedziby lub oddziału 

na terenie województwa lubelskiego (jeśli 

dotyczy). 

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, 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 

przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 
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przyjętych do analizy 

finansowo-ekonomicznej 

(jeśli dotyczy). 

 Czy założenia prognozy przychodów (jeśli dotyczy) i kosztów 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, 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 (jeśli dotyczy)? 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez 

zestaw pytań pomocniczych 

(cząstkowych). Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie 

cząstkowe pytania będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

może zostać wezwany do złożenia 

stosownych wyjaśnień i ewentualnego 

skorygowania zapisów w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

 

 

2. Wykonalność finansowa 

wybranego wariantu 

realizacji projektu. 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy wnioskodawca uzasadnił źródła finansowania projektu oraz czy są 
one wystarczające do pokrycia kosztów projektu podczas jego realizacji, a 
następnie eksploatacji? 

 Czy wnioskodawca udokumentował posiadanie środków finansowych na 
realizację projektu zgodnie z Regulaminem konkursu? 

 Czy wnioskodawca dokonał analizy czynników ryzyka związanych z 
finansowaniem projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji i 
czy zaplanował odpowiednie działanie w przypadku ich wystąpienia? 

  

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. 

W ramach kryterium istnieje jednokrotna 

możliwość poprawy. Wnioskodawca 

może zostać wezwany do złożenia 

stosownych wyjaśnień, ewentualnego 

skorygowania zapisów oraz 

udokumentowania posiadania środków 

finansowych na realizację projektu w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium  
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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 wyjaśnienie i ewentualne skorygowanie zapisów. 

3.3 PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE 

(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Projekt jest zgodny z regulacjami 
dotyczącymi inwestycji początkowej 

 

 

 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy projekt dotyczy „inwestycji początkowej”? 

Inwestycja początkowa oznacza inwestycję w rzeczowe 
aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 
związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem 
zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie 
produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub 
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego 
istniejącego zakładu.  

W przypadku projektów dotyczących dywersyfikacji 
produkcji koszty kwalifikowane muszą przekraczać o co 
najmniej 200% wartość księgową aktywów, które są 
ponownie wykorzystywane, odnotowaną w roku 
obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac (o ile 
wykorzystywane w dotychczasowej działalności aktywa 
będą ponownie wykorzystywane przy prowadzeniu 
działalności wynikającej z realizacji projektu), co oznacza, 
iż wartość kosztów kwalifikowanych w ramach projektu 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie 
pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 
złożenia wyjaśnień i ewentualnego 
skorygowania wniosku w przypadku, gdy 
projekt nie dotyczy inwestycji początkowej w 
rozumieniu art. 2 pkt. 49 lit. a) 
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 
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musi być 3-krotnie wyższa od wartości ponownie 
używanych aktywów. Jeżeli aktywa są wykorzystywane 
częściowo (np. nieruchomość, maszyna) należy wartość 
księgową tych aktywów ustalić proporcjonalnie. 

 

Traktatu lub w przypadku projektów 
dotyczących dywersyfikacji produkcji lub 
zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego 
nie spełnia warunków określonych w art. 14 
ust. 7 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. 

2.  Wdrożenie wyników prac B+R i 
dysponowanie prawami do wdrożenia 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 Czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R, 
do których prawa własności intelektualnej posiada 
uczelnia lub inna jednostka naukowa, w oparciu o 
którą utworzone zostało przedsiębiorstwo spin-
off/spin-out wnioskodawcy? 

Wdrożenie wyników prac B+R oznacza praktyczne 
zastosowanie wyników prac B+R w działalności 
gospodarczej, np. uruchomienie produkcji przez 
wnioskodawcę. Planowane wdrożenie wyników prac B+R 
musi być głównym celem projektu. 

Odpowiedź na pytanie cząstkowe jest pozytywna gdy w 
wyniku realizacji projektu wnioskodawca wdroży we 
własnym przedsiębiorstwie wyniki prac B+R do których 
prawa własności intelektualnej posiada uczelnia lub inna 
jednostka naukowa, w oparciu o którą utworzone zostało 
przedsiębiorstwo spin-off/spin-out wnioskodawcy 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez pytanie 
pomocnicze (cząstkowe). Kryterium uznaje 
się za spełnione, jeżeli odpowiedź na 
cząstkowe pytanie będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, jedynie w przypadku, gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. Wnioskodawca nie 
zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień i 
ewentualnego skorygowania wniosku, w 
przypadku, gdy: 

- wezwanie wnioskodawcy do złożenia 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
wniosku skutkowałoby rozszerzeniem 
zakresu projektu lub inną istotną 
modyfikacją wniosku, która jest 
niedopuszczalna na etapie oceny projektu. 
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Odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie pozytywna, gdy 
wnioskodawca przedłoży oświadczenie uczelni lub innej 
jednostki naukowej, z której wyodrębniło się 
przedsiębiorstwo typu spin-off/spin-out (gdzie zostały 
przeprowadzone prace B+R i która posiada prawa 
własności intelektualnej do opracowanych wyników prac 
B+R). Ww. oświadczenie musi zawierać wszystkie 
niezbędne informacje wymagane zgodnie Instrukcją 
wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie). 

Odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie negatywna, gdy 
wnioskodawca nie przedłoży oświadczenia, o którym 
mowa powyżej. 

Koszty udostępnienia wnioskodawcy/nabycia przez 
wnioskodawcę wyników prac B+R, w przypadku 
spółek typu spin-off stanowią koszty niekwalifikowane 
projektu. 

 

Koszty udostępnienia wnioskodawcy/nabycia przez 
wnioskodawcę wyników prac B+R, w przypadku 
spółek typu spin-out mogą stanowić koszty 
kwalifikowane projektu wyłącznie w przypadku, gdy 
wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych dla 
Działania. 

Wdrożenie wyników prac B+R musi znajdować 
odzwierciedlenie w wybranych przez wnioskodawcę 
wskaźnikach produktu oraz rezultatu bezpośredniego, 
tj.m.in. „Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
wdrożenia wyników prac B+R”, „Liczba wdrożonych 
wyników prac B+R”.                                                      
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F. KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ 

MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW OGÓŁEM 

DZIAŁANIE 3.3 PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE 

(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Regionalne inteligentne 
specjalizacje 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

  

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
czy wyniki prac B+R będą wdrażane w obszarach regionalnych 
inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020. 

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.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R z zakresu 
regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy kod 
działalności gospodarczej wg. PKD 2007, której dotyczy projekt, 
wskazany we wniosku o dofinansowanie (zgodny z charakterem 
projektu tj. zakresem wdrożenia wyników prac B+R) zawarty jest w 
Indykatywnej liście kodów PKD wpisujących się w Regionalne 
Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego stanowiącej 
załącznik do Regulaminu konkursu. 

16 

2.  Potencjał 
Wnioskodawcy 

Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
staż pracy pracownika naukowego zakładającego przedsiębiorstwo 
wnioskodawcy na uczelni lub w innej jednostce naukowej, z której 
wyodrębniło się przedsiębiorstwo wnioskodawcy. 

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 6 pkt.) 
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Metody pomiaru Możliwe punkty 

Staż pracy pracownika naukowego. 

 

W ramach kryterium weryfikacji podlega okres stażu pracy 
pracownika naukowego zakładającego przedsiębiorstwo 
wnioskodawcy na uczelni lub w innej jednostce naukowej, z której 
wyodrębniło się przedsiębiorstwo wnioskodawcy. 

Punkty zostaną przyznane, gdy udokumentowany ww. staż pracy 
wynosi minimum 1 rok. 

 

Punkty nie zostaną przyznane w przypadku gdy wnioskodawca na 
dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie udokumentuje ww. 
stażu pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie itp.) 

6 

3.  Innowacyjność projektu 
oraz intensywność B+R 

Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników (w szczególności na 
podstawie opinii o innowacyjności, spełniającej wymogi określone w 
Regulaminie konkursu sporządzonej na wymaganym wzorze oraz 
na podstawie Katalogu dziedzin gospodarczych o wysokim 
poziomie „intensywności B+R” sporządzony na potrzeby oceny 
wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”). 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt dotyczy 
działalności gospodarczej o wyłącznie wysokim lub przynajmniej 
średnio wysokim poziomie intensywności B+R oraz czy projekt 
dotyczy innowacji produktowej/procesowej stosowanej nie dłużej 
niż 3 lata w skali kraju lub w skali międzynarodowej oraz innowacji 
nietechnologicznej co najmniej w skali regionalnej (w województwie 
lubelskim). 

 

Przez innowację zgodnie z Podręcznikiem Oslo, Zasady 
gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie 
trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD oraz Eurostatu) 

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 21 pkt.). 
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należy rozumieć wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego 
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody 
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce 
gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z 
otoczeniem.  

 

Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub  

usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie 
swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące 
udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, 
komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, 
łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.  

 

Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w 
przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych metod 
produkcji. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie 
technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. 

 

Innowacje nietechnologiczne: 

 

Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody 
marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w 
projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, 
promocji lub strategii cenowej. 

 

Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody 
organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w 
organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.  

 

Innowacje w zakresie organizacji miejsca pracy polegają na 
wdrożeniu nowych metod podziału zadań i uprawnień decyzyjnych 
wśród pracowników, aby dokonać podziału pracy w ramach pionów 
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oraz pomiędzy pionami (i jednostkami organizacyjnymi). Innowacją 
taką jest także wdrożenie nowych koncepcji strukturyzacji działań, 
jak np. integracja różnych rodzajów działalności firmy. Przykładem 
innowacji organizacyjnej w zakresie organizacji miejsca pracy jest 
pierwsze wdrożenie modelu organizacyjnego, który zapewnia 
pracownikom firmy większą autonomię w podejmowaniu decyzji i 
zachęca ich do przekazywania swoich pomysłów. 

 

Nowe metody organizacyjne w zakresie stosunków z 
otoczeniem polegają na wdrażaniu nowych sposobów organizacji 
stosunków z innymi firmami lub instytucjami publicznymi, jak np. 
nawiązanie nowego typu współpracy z placówkami badawczymi lub 
z klientami, nowe metody integracji z dostawcami, a także pierwsze 
zlecenie firmie zewnętrznej (outsourcing) lub podzlecenie takich 
elementów działalności jak produkcja, zaopatrzenie, dystrybucja, 
rekrutacja czy usługi pomocnicze. 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

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”. 

 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy 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 

8 
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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”. 

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”. 

 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy 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”. 

6 

Projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacji produktowej lub 
procesowej w skali rynku międzynarodowego, tzn. 
produktu/usługi/procesu charakteryzującego się nowością lub 
znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio 
cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na 
rynku międzynarodowym. 

Punkty zostaną przyznane, gdy projekt zakłada wprowadzenie 

innowacji produktowej/procesowej stosowanej nie dłużej niż 3 lata 

9 
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w skali rynku międzynarodowego. 

Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca na 
dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie przedłoży opinii o 
innowacyjności, spełniającej wymagania określone w Regulaminie 
konkursu (w szczególności w Instrukcji wypełniania załączników do 
wniosku o dofinansowanie). 

 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość 
uzyskania punktów w podkryterium: „Projekt zakłada wprowadzenie 
na rynek innowacji produktowej lub procesowej w skali rynku 
krajowego, tzn. produktu/usługi/procesu charakteryzującego się 
nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych 
uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań 
dostępnych na rynku polskim”. 

Projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacji produktowej lub 
procesowej w skali rynku krajowego, tzn. produktu/usługi/procesu 
charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w 
odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w 
porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim.  

 

Punkty zostaną przyznane, gdy projekt zakłada wprowadzenie 
innowacji produktowej/procesowej stosowanej nie dłużej niż 3 lata 
w skali rynku polskiego. 

 

Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca na 
dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie przedłoży opinii o 
innowacyjności, spełniającej wymagania określone w Regulaminie 
konkursu (w szczególności w Instrukcji wypełniania załączników do 
wniosku o dofinansowanie). 

 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość 

6 
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uzyskania punktów w podkryterium: „Projekt zakłada wprowadzenie 
na rynek innowacji produktowej lub procesowej w skali rynku 
międzynarodowego, tzn. produktu/usługi/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 wprowadzenie innowacji nietechnologicznej co 
najmniej w skali rynku regionalnego (w województwie lubelskim). 

 

Punkty zostaną przyznane, gdy projekt zakłada wprowadzenie 
innowacji nietechnologicznej co najmniej w skali rynku regionalnego 
(w województwie lubelskim). 

 

Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca na 
dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie przedłoży opinii o 
innowacyjności (dotyczy innowacji nietechnologicznej), spełniającej 
wymagania określone w Regulaminie konkursu (w szczególności w 
Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie). 

4 

4.  Wartość dodana 
projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
wielkość przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów/usług w stosunku do wartości wnioskowanego 
dofinansowania. 

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 8 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Stosunek przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów/usług do wartości wnioskowanego wsparcia wynosi 
więcej niż 1. 

 

Punkty zostaną przyznane, w przypadku, gdy wartość przychodów 

8 
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ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług w 
okresie trzech lat od zakończenia rzeczowego realizacji projektu 
(suma przychodów w wartościach niezdyskontowanych) 
przewyższa kwotę wnioskowanego dofinansowania tj. stosunek 
przychodów ze sprzedaży do wnioskowanego wsparcia w ramach 
projektu jest większy niż 1. 

5. Wzrost zatrudnienia w 
wyniku realizacji 
projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
przyrost zatrudnienia oraz kwestia zatrudnienia personelu wysoko 
wykwalifikowanego. 

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 18 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co najmniej dwa 
lub więcej pełnych etatów. 
  

Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca zadeklaruje przyrost 
zatrudnienia poprzez utworzenie co najmniej dwóch lub więcej 
pełnych etatów w okresie od momentu rozpoczęcia realizacji 
projektu do 12 miesięcy od zakończenia finansowego realizacji 
projektu (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę) i utrzymanie ich 
przez okres trwałości projektu. 
 
Przez przyrost zatrudnienia należy rozumieć różnicę pomiędzy 
liczbą zatrudnionych po projekcie a średnioroczną liczbą 
zatrudnionych w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przed 
rozpoczęciem realizacji projektu. Wskaźnik „przed-po” ujmuje 
wzrost zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją 
realizacji projektu. Jeśli łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie 
wnioskodawcy nie wzrasta, wartość jest równa zero – jest to 
traktowane jako wyrównanie, a nie zwiększenie zatrudnienia. 
Ponadto etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są 
zaokrąglane do pełnych jednostek. 

10 
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Deklarowana wielkość planowanego zatrudnienia musi znajdować 
odzwierciedlenie we wskaźniku „Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)”. 

Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu podlega 
monitorowaniu oraz kontroli na etapie realizacji oraz trwałości 
projektu. 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość   
uzyskania punktów w podkryterium: „Przyrost zatrudnienia w 
wyniku realizacji projektu o co najmniej jeden pełny etat ”. 

Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co najmniej 
jeden pełny etat. 
 
Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca zadeklaruje przyrost 
zatrudnienia poprzez utworzenie co najmniej jednego pełnego etatu 
w okresie od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do 12 
miesięcy od zakończenia finansowego realizacji projektu 
(zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę) i utrzymania go przez 
okres trwałości projektu. 
 
Przez przyrost zatrudnienia należy rozumieć różnicę pomiędzy 
liczbą zatrudnionych po projekcie a średnioroczną liczbą 
zatrudnionych w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przed 
rozpoczęciem realizacji projektu. Wskaźnik „przed-po” ujmuje 
wzrost zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją 
realizacji projektu. Jeśli łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie 
wnioskodawcy nie wzrasta, wartość jest równa zero – jest to 
traktowane jako wyrównanie, a nie zwiększenie zatrudnienia. 
Ponadto etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są 
zaokrąglane do pełnych jednostek. 
 
Deklarowana wielkość planowanego zatrudnienia musi znajdować 
odzwierciedlenie we wskaźniku „Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)”. 

Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu podlega 
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monitorowaniu oraz kontroli na etapie realizacji oraz trwałości 
projektu. 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość   
uzyskania punktów w podkryterium: „Przyrost zatrudnienia w 
wyniku realizacji projektu o co najmniej dwa lub więcej pełnych 
etatów ”. 

W wyniku realizacji projektu założono zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu. 

Wysoko wykwalifikowany personel oznacza specjalistów 
posiadających wyższe wykształcenie kierunkowe (przy czym 
kierunek musi być zgodny z charakterem stanowiska, na którym 
planowane jest zatrudnienie w ramach projektu) lub oznacza osoby 
posiadające odpowiednie  uprawnienia/kwalifikacje (przy czym 
uprawnienia/kwalifikacje muszą być zgodne z charakterem 
stanowiska, na którym planowane jest zatrudnienie w ramach 
projektu) oraz co najmniej trzyletni staż pracy,  na takim samym lub 
podobnym stanowisku, jakie wnioskodawca planuje utworzyć w 
wyniku realizacji projektu. 

 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy, wyłącznie w przypadku, gdy ww. wysoko 
wykwalifikowany personel jest angażowany przez wnioskodawcę w 
wyniku realizacji projektu w oparciu o umowę o pracę, co znajdzie 
odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego „Wzrost 
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)”. 

 
Kwestia ww. kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego będzie 
podlegała monitorowaniu i kontroli na etapie realizacji i trwałości 
projektu. Wnioskodawca będzie zobligowany do potwierdzenia i 
udokumentowania posiadanego przez zatrudnionych pracowników 
kierunkowego wykształcenia wyższego, zgodnego z charakterem 
utworzonego stanowiska pracy lub potwierdzenia i 
udokumentowania posiadanych przez zatrudnionych pracowników 

8 
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uprawnień/kwalifikacji oraz wymaganego stażu pracy, zgodnych z 
charakterem utworzonego stanowiska pracy (dyplomy, dokumenty 
potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień, certyfikaty 
kursy, szkolenia, itp.). 

6. Ekoinnowacje Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. W ramach 
przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie wpływ 
projektu na środowisko naturalne zarówno na etapie realizacji 
projektu, jak i po jego zakończeniu. 

Przez ekoinnowację należy rozumieć innowację, która prowadzi do 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez ograniczenie 
negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej/usługowej na 
środowisko, zwiększenie odporności przyrody na obciążenia lub 
zapewnienie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie 
korzystania z zasobów naturalnych. 

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 8 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W projekcie zaplanowano zastosowanie rozwiązań gwarantujących 
oszczędność energii lub surowców, w tym oszczędność wody. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca w sposób precyzyjny i jednoznaczny wskaże i 
opisze, które z planowanych do zakupu maszyn/urządzeń lub 
planowanych do przeprowadzenia działań przyczyniają się do 
oszczędności energii lub surowców, w tym oszczędność wody i w 
jaki sposób. 

2 

W projekcie zaplanowano zastosowanie technologii mało- i 
bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca w sposób precyzyjny i jednoznaczny wskaże ww. 
mechanizmy i opisze, w jaki sposób przyczyniają się one do 
zmniejszenia ilości i uciążliwości odpadów, w tym ścieków. 

2 

W projekcie zaplanowano zastosowanie rozwiązań gwarantujących 
zmniejszenie poziomu hałasu. 

2 
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Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca w sposób precyzyjny i jednoznaczny wskaże ww. 
mechanizmy i opisze, w jaki sposób przyczyniają się one do 
zmniejszenia poziomu hałasu. 

W projekcie zaplanowano zastosowanie rozwiązań gwarantujących 
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca w sposób precyzyjny i jednoznaczny wskaże ww. 
mechanizmy i opisze, w jaki sposób przyczyniają się one do 
zmniejszenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery 

2 

7. Rozwój TIK Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, 
czy w ramach projektu przewidziano zastosowanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych lub komunikacyjnych. 

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 8 pkt.). 

Metody pomiaru  Możliwe punkty 

W ramach realizacji projektu będą wykorzystywane nowoczesne 
technologie informacyjne lub komunikacyjne. 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy podczas realizacji 
projektu zostaną wykorzystane nowoczesne technologie 
informacyjne lub komunikacyjne. 

Sam zakup sprzętu komputerowego lub sprzętu komputerowego z 
podstawowym oprogramowaniem niezbędnym do funkcjonowania 
ww. sprzętu oraz utworzenia strony internetowej wnioskodawcy w 
celu rozpowszechniania informacji na temat 
wprowadzanych/świadczonych produktów/usług nie stanowi 
podstawy do przyznania punktów. 

8 

8. Analiza popytu i 
konkurencyjności 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 
jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. 
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załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, 
czy wnioskodawca przeprowadził badanie rynku i analizę 
konkurencyjności, w celu rozpoznania faktycznego popytu i 
konkurencji. 

przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 9 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca zapewnił skuteczną sprzedaż produktu/usługi 
objętych projektem poprzez analizę popytu opartą o badania 
rynkowe (własne lub przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne) 
oraz w oparciu o analizę konkurencyjności wskazujące, że produkt 
znajdzie odpowiednią liczbę klientów. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
przedstawi w dokumentacji aplikacyjnej rzetelną analizę popytu. 

9 

9. Wkład własny Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja kryterium polegać będzie na obliczeniu właściwej 
wartości punktowej, która przysługuje wnioskodawcy za obniżenie 
wnioskowanego procentowego poziomu dofinansowania ze 
środków UE w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego 
poziomu wsparcia. 

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 6 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Poziom wnioskowanego dofinansowania został obniżony poniżej 
maksymalnego dopuszczalnego poziomu. 

Za każde 3% (punkty procentowe) obniżenia poziomu 
dofinansowania poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu 
procentowego wsparcia przyznany zostanie 1 pkt. – maksymalnie 6 
pkt. 

6 

 

G. KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

(zawarte zostaną we wszystkich kartach ocen merytorycznych i dotyczyć będą wszystkich ocenianych projektów) 
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DZIAŁANIE 3.3 PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE 

(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wzrost zatrudnienia Jaki jest deklarowany przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji 
projektu? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, w 
których, w wyniku realizacji zaplanowano najwyższy przyrost 
zatrudnienia, zgodnie z wartością wykazaną przez wnioskodawcę 
we wniosku we wskaźniku rezultatu bezpośredniego „Wzrost 
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)”. 

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 przedmiotowe kryterium nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektu do dofinansowania, 
wówczas stosuje się drugie kryterium 
rozstrzygające 

2.  Stopa bezrobocia na 
obszarze realizacji 
projektu  

 

Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym planowana jest 
realizacja projektu?  

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, 
których realizację zaplanowano w powiecie województwa 
lubelskiego, w którym jest najwyższa stopa bezrobocia. 

Do weryfikacji przyjmuje się stopę bezrobocia 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. 

Jeżeli przedmiotowe kryterium nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektu do dofinansowania, 
wówczas stosuje się trzecie kryterium 
rozstrzygające. 

3.  Wnioskowany poziom 
dofinansowania  

Ile wynosi różnica pomiędzy maksymalnym procentowym 
poziomem wsparcia (dopuszczalnym zgodnie ze „Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020" zatwierdzonym w 
dniu 18 grudnia 2018 r.  

 lub Regulaminem konkursu) a procentowym poziomem wsparcia 
wnioskowanym w ramach projektu? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w 
których różnica pomiędzy wartością maksymalnego 

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 na podstawie kryteriów 
rozstrzygających nadal nie jest możliwe ustalenie 
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dopuszczalnego procentowego poziomu wsparcia a wartością 
procentowego poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach 
projektu jest najwyższa. 

Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

kolejności uszeregowania wniosków, wówczas o 
wyborze projektu do dofinansowania decyduje 
losowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


