
  

 

WYKAZ ZMIAN  

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 

LATA 2014-2020 

 

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym 

Uchwałą nr 50/538/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2015 r. 

z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

1.  w Rozdziale II. Opis poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych 

Działań/ Poddziałań/: 

a. W poddziałaniu 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji: 

 W pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów po zdaniu: „Warunki realizacji projektów 

w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (Typ 2 projektów)” punkt 1 otrzymuje 

brzmienie: „oczekiwanym produktem projektu jest diagnoza sektora oraz program jego 

rozwoju. Diagnoza powinna zawierać opis metodyki opracowania diagnozy oraz co najmniej 

diagnozę (wraz ze źródłami danych) następujących zagadnień: 

 struktura gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego w sektorze 

 potencjał innowacyjny przedsiębiorstw działających z sektorze na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego  

 potencjał eksportowy sektora 

 łańcuchy wartości w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym 

 potencjał naukowy w regionie oraz poza regionem na potrzeby rozwoju podmiotów 

danego sektora w województwie warmińsko-mazurskim 

 potencjał współpracy na linii biznes-biznes oraz biznes-nauka 

 instytucje otoczenia biznesu wspierające sektor na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego  

 potrzeby  przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie 

wdrożenia działań innowacyjnych w wybranym sektorze 

Program rozwoju powinien zawierać minimum: 

 horyzont czasowy (min. 5 lat od daty opracowania Programu) 

 krótki opis proponowanej specjalizacji  

 opis trendów rozwoju rynku w obszarze proponowanej IS  

 opis poziomu innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie w obszarze 

proponowanej IS oraz ich potencjał technologiczny (wnioski z diagnozy) 

 potencjał naukowy w regionie oraz poza regionem na potrzeby rozwoju proponowanej IS 

(wnioski z diagnozy) 

 stan współpracy  na linii biznes-biznes oraz biznes nauka (wnioski z diagnozy) 

 potencjał eksportowy proponowanej IS (wnioski z diagnozy) 

 opis kompetencji kadr, dostępności wykwalifikowanych pracowników oraz wsparcie 

edukacji 

 analizę SWOT proponowanej IS (wnioski z diagnozy) 



 opis otoczenia biznesowego 

 opis masy krytycznej oraz gotowości do absorpcji środków unijnych 

 opis zaangażowania interesariuszy 

 wpływ rozwoju danego sektora jako IS na rozwój gospodarki regionu 

 plan działań (lista przedsięwzięć z zakładanymi rezultatami) 

 zakładane efekty realizacji działań 

Wzór Diagnozy i Programu rozwoju stanowią załączniki do Regulaminu Konkursu”. 

b. W poddziałaniu 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, pkt 10 

Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie: „6 248 580,65” 

c. W poddziałaniu 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP pkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie: 

„13 893 327,74” 

d. W poddziałaniu 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R pkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje 

brzmienie: „34 826 315,04” 

e. W poddziałaniu 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu pkt 10 Alokacja UE (EUR) 

otrzymuje brzmienie: „29 673 684,96” 

2. Rozdział III. Indykatywny Plan Finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) otrzymuje brzmienie: 
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a b c d e f g h i j k  l m n o p q 

=b+c+d       =f+k =g+h+i+j           =a+e   =a-o   =o/a*100%   

Oś 
Priorytetowa 
1.  

  320543756,00 0,00 
320 543 

756,00 
\0,00 

 
57 312 685,18 

 
18 177 090,31 

746 
140,00 

1 764 
705,89 

 
1 110 997,85 

 
14 555 246,57 

 
39 135 594,87 

 
377 856 441,18    

298 746 782,00 
21 796 
974,00 

7%   

Działanie 
1.1. 

11a 42 992 646,00 0,00 
42 992 
646,00 

00,00 
 

7 586 937,53 
 

7 586 937,53 
0,00 0,00 0,00 

 
7 586 937,53 

0,00 
 

50 579 583,53 
n/d       058  

Działanie 
1.2  

11b 51 798 369,00 0,00 
51 798 
369,00 

00,00 
 
9 140 888,65 

 
1 764 705,88 

 
0,00 0,00 0,00 

 
1 764 705,88 

7 376 182,77 
 

  
60 939 257,65 

n/d         

Poddziałanie 
1.2.1  

  10 625 852,60 0,00 
10 625 
852,60 

0,00 
 

1 875 150,46 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1 875 150,46 

 
12 501 003,06 

n/d       

002, 
056, 

057,063, 
064,101 

Poddziałanie 
1.2.2  

  23 629 745,77 0,00 
31 172 
516,40 

0,00 
 

 4 787 602,19 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 4 787 602,19 

 
 31 917 347,96 

5%       062,101 

Poddziałanie 
1.2.3  

  
 17 

542 770,63 
0,00 

10 000 
000,00 

0,00 
 

 2 478 136,00 
 

2 478 136,00  
0,00 0,00 0,00 

 
2 478 136,00  

0,00 
 

 16 520 906,63 
5%       059, 101 

Działanie 
1.3  

33a 
  

61 968 743,00 
0,00 

61 968 
743,00 

0,00  
11 681 800,52 

 
7 060 741,01 

746 
140,00 

0,00 
 

1 110 997,85 
 

5 203 603,16 
 

4 621 059,51 
 

73 650 543,52 
n/d         

Poddziałanie 
1.3.1  

  16 883 613,47 0,00 
24 426 
384,10 

0,00  
 3 597 108,25 

 
3 597 108,25  

0,00 0,00 0,00 
 

3 597 108,25  
0,00 

 
 23 980 721,72 

n/d       072 

Poddziałanie 
1.3.2  

  9 820 801,53 0,00 
2 278 

030,90 
0,00  1 115 435,57 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 115 435,57 
 

 
 7 436 237,10 

n/d       067 

Poddziałanie 
1.3.3  

  10 887 500,00 0,00 
10 887 
500,00 

0,00 1 921 323,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921 323,53 12 808 823,53 n/d       067 

Poddziałanie 
1.3.4  

  12 591 309,00 0,00 
12 591 
309,00 

0,00 2 968 135,70 
 

 
1 857 137,85 

746 
140,00 

0,00 1 110 997,85 
 

1 110 997,85 
 

15 559 444,70 
 

n/d       067 

Poddziałanie 
1.3.5  

  6 724 818,53 0,00 
6 724 

818,53 
0,00  

1 186 732,68 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186 732,68 

 
7 911 551,21 

n/d       066 

Poddziałanie 
1.3.6  

  5 060 700,47 0,00 
5 060 

700,47 
0,00  

893 064,79 
 

893 064,79 
0,00 0,00 0,00 

 
893 064,79  

 
5 953 765,26 

 

n/d       066 

Działanie 
1.4 

33b 49 983 998,00 0,00 
49 983 
998,00 

0,00  
8 820 705,53 

1 764 705,89 0,00 
1 764 

705,89 
0,00 0,00 

 
7 055 999,64 

 
58 804 703,53  

        

Poddziałanie 
1.4.1  

  17 034 443,00 0,00 
17 034 
443,00 

0,00 
 

3 006 078,18 
1 764 705,89 0,00 

1 764 
705,89 

0,00 0,00 
1 241 372,29 

 
20 040 521,18 5%       066, 101 

Poddziałanie 
1.4.2  

  12 807 646,61 0,00 
12 807 
646,61 

0,00  
2 260 172,93 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 260 172,93 
15 067 819.54     n/d       

067, 
082, 101 

Poddziałanie 
1.4.3  

  6 248 580,65 0,00 
6 

248 580,65 
0,00 1 102 690,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102 690,70     7 351 271,35 5%       082, 101 

Poddziałanie   13 893 327,74 0,00 13 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  16 345 091,46     n/d       001, 067 



1.4.4  893 327,74 2 451 763,72 2 451 763,72 

Działanie 
1.5 

33c 
113 800 

000,00 
0,00 

113 800 
000,00 

0,00  
20 082 352,95 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

20 082 352,95 
 

133 882 352,95  
        

Poddziałanie 
1.5.1  

  34 826 315.04 0,00 
                 

34 
826 315.04     

0,00  
6 145 820.31     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 145 820.31 
 

40 972 135.35     
n/d       056 

Poddziałanie 
1.5.2  

  29 673 684.96 0,00 
29 

673 684.96 
0,00  

5 236 532.64     
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 236 532.64 34 910 217.60 5%       067, 101 

Poddziałanie 
1.5.3  

  49 300 000,00 0,00 
49 300 
000,00 

0,00 8 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700 000,00 58 000 000,00 n/d       
001, 

064, 082 

 

  



  

3. W Załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla  Osi priorytetowej 1 

Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur działań i poddziałań w Tabeli „Wskaźniki produktu”: 

a.  wiersz dotyczący poddziałania 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) otrzymuje brzmienie: 

 

1.3.3 Fundusz na 
rozwój nowych firm 
(IF) 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsiębiorstwa 
region 
słabiej 
rozwinięty 

2331 86 
SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

przedsiębiorstwa 
region 
słabiej 
rozwinięty 

nd 86 
SL 
2014 

Liczba nowych wspieranych 
przedsiębiorstw 

przedsiębiorstwa 
region 
słabiej 
rozwinięty 

nd 86 
SL 
2014 

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) 

 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinięty 

nd 

612788
4,00/ 

153197
1,00  

SL 
2014 

 

b. Wiersz dotyczący poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) otrzymuje 

brzmienie: 

1.5.3  Wzrost  
konkurencyjności 
przedsiębiorstw (IF) 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa 
region 
słabiej 
rozwinięty 

2332 816 
SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

Przedsiębiorstwa 
region 
słabiej 
rozwinięty 

nd 816 
SL 
2014 

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) 

 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinięty 

nd 

 
314261
40,00/  

785 53
5,00  
 

 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 

objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów 

nowych dla rynku 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinięty nd 40 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 

objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów 

nowych dla firmy 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinięty nd 241 

SL 
2014 

 

4. Dotychczasowy Załącznik nr 7 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami 

formalnymi w ramach Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji otrzymuje nr 

7a oraz tytuł „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach 

Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji (typ 1)”. 

5. Dodaje się załącznik nr 7b: Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami 

formalnymi w ramach Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji (typ 2) w 

następującym brzmieniu:  

                                                 
1
 Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej I osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” 

2
 Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej I osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” 



  

 

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i 
sporządzone zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie i regulaminem konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

2. 
Forma złożenia wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony formie 
określonej w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu  
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

3. 
Termin złożenia wniosku 
i załączników  

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w 
terminie określonym w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

 

 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE) 
Projekty niespełniające kryteriów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 
Kwalifikowanie się projektu w 
ramach poddziałania zgodnie z 
zapisami SZOOP i regulaminu 

Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP i regulaminie, a 
przyjęte założenia projektu kwalifikują go do wsparcia w ramach 
poddziałania, do  którego został on złożony. 
Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu  zawęzić 
typy projektów w stosunku do wskazanych w SZOOP w ramach 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub  „nie” 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 



poddziałania. 
Weryfikowane w ramach kryterium będzie czy: 

   projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów 
projektów,  

 uzasadnienie, opis i cel projektu określone w części III wniosku 
o dofinansowanie projektu są zgodne z celami poddziałania 
określonymi w SZOOP,   

 projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót 
budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i 
usług) przed przedłożeniem do IZ RPO wniosku o 
dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, niezależnie 
od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności 
zostały przez Wnioskodawcę dokonane – z zastrzeżeniem 
zasad określonych dla pomocy publicznej. 

 projekt jest zgodny z limitami i ograniczeniami określonymi w 
SZOOP/regulaminie. 

dofinansowania.  

2. 

Niepodleganie wykluczeniu 
z  możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków UE na 
podstawie odrębnych przepisów. 

 

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 
z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym 
mowa w: 
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

-    ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

- ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Kryterium weryfikowane na podstawie  informacji pozyskanych z 
Rejestru Podmiotów Wykluczonych. 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

3. 

 
Wartość projektu oraz poziom 
dofinansowania projektu. 
 

1) Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z 
obowiązującymi poziomami dla poddziałania/typu projektu 
określonymi w SZOOP/regulaminie. 

Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu 
zawęzić minimalne/maksymalne ww. wartości wskazane w SZOOP 
w ramach działania. 

      Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy: 

 maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   
Kryterium powinno być spełnione na moment oceny 
kryteriów formalnych 



kwalifikowalnych nie przekracza maksymalnego poziomu 
dofinansowania? 

 minimalna i maksymalna wartość projektu nie przekracza 
minimalnej i maksymalnej wartości projektu? 

 minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości 
wydatków kwalifikowalnych ? 

 wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji? 
 wielkość dofinansowania nie przekracza limitu pomocy de 
minimis (SHRIMP, SUDOP)? 

2) Czy w przypadku przedsiębiorstw powiązanych wielkość 
dofinansowania nie przekracza kumulacji pomocy de minimis? 

4. 

  
Spełnienie wymogów w odniesieniu 
do projektu partnerskiego. 

Weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę wymogów w 
zakresie utworzenia partnerstwa zgodnie z ustawą wdrożeniową. 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zawartego i dołączonego 
do wniosku o dofinansowanie porozumienia lub / oraz umowy 
Wnioskodawcy oraz treści wniosku o dofinansowanie. 
Weryfikowane będzie czy porozumienie/umowa o partnerstwie 
określają: przedmiot porozumienia albo umowy, prawa i obowiązki 
stron, zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, 
partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych 
partnerów  projektu, sposób przekazywania dofinansowania na 
pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów 
projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego 
każdemu z partnerów, sposób postępowania w przypadku naruszenia 
lub nie wywiązania się stron z porozumienia lub umowy, sposób i 
termin wyboru partnerów. 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium nie dotyczy danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

5. 

Uprawnienie podmiotu do ubiegania 
się o dofinansowanie 

 

 

Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej Wnioskodawcy/ 
partnera (jeśli dotyczy) z typem beneficjentów wskazanym w SZOOP w 
ramach poddziałania i regulaminie.  Instytucja ogłaszająca konkurs 
może w regulaminie konkursu zawęzić typy podmiotów uprawnionych 
do ubiegania się o dofinansowanie w stosunku do wskazanych w 
SZOOP w ramach poddziałania. 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

6. 
Poprawne zastosowanie cross-
financingu  

Weryfikowane będzie czy  warunki i planowany zakres stosowania 
cross-financingu nie przekraczają poziomu wskazanego w pkt  SZOOP 
„Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%)” 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 



 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)* 
LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1. 
Możliwość uzyskania 
dofinansowania przez projekt. 

Weryfikowana będzie możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie 
analizy wniosku i studium wykonalności/ biznes planu.  W ramach tego 
kryterium analizowane będą aspekty finansowo-ekonomiczne projektu, 
jego dochodowość, etapy, kwalifikowalność VAT, harmonogram 
rzeczowo-finansowy, rodzaje i wysokość planowanych kosztów, analiza 
ekonomiczna. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

2. 
Zgodność projektu z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn 
 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie 
miał pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę horyzontalną UE: 
promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, 
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodność 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. 
Neutralność projektu 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 zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

3. 
Zgodność projektu z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie 
miał pozytywny wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

7. Obszar realizacji projektu. 

Weryfikowane będzie czy wskazany obszar realizacji projektu jest 
zgodny ze wskazanym w  SZOOP/ regulaminie  w ramach poddziałania. 
Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić 
obszar realizacji projektu w stosunku do wskazanego w SZOOP w 
ramach poddziałania.   

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium nie dotyczy danego projektu. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   



w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz 
zgodność 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 
projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich 
użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, 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. 

Neutralność określonego produktu jako brak jakiegokolwiek wpływu na 
sytuację osób z niepełnosprawnościami, powinna być wyczerpująco 
wykazana przez wnioskodawcę. 

W przypadku nowo tworzonych i istotnie modernizowanych zasobów 
cyfrowych i infrastruktury (architektonicznej i transportowej) 
wytworzonych w ramach projektu, należy wykazać, iż zostały one 
zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w 
przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm 
racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości. 

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

4. 

Zgodność projektu z  politykami                                                                                                                    
horyzontalnymi Unii Europejskiej 
– zrównoważony rozwój 

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę 
horyzontalną UE zrównoważony rozwój. 
Sprawdzane będzie: 

1. czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym 
ochrony środowiska (w brzmieniu obowiązującym na dzień 
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie), w tym: 

 ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną 
jest spełnieniem kryterium. 



środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2. czy projekt odnosi się i określa zdolności do reagowania i adaptacji do 
zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia 
powodziowego). 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
 
 

5. 

Zamówienia publiczne i 
konkurencyjność 
 

Weryfikowana będzie zgodność założeń projektu z przepisami ustawy 
prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

6. 

Pomoc publiczna i pomoc de 
minimis 
 

Weryfikowana będzie możliwość występowania pomocy 
publicznej/pomocy de minimis oraz zgodność zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu z zasadami pomocy publicznej/ pomocy de 
minimis w odniesieniu do wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków, jak 
również oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach projektu 
pomocy publicznej/ pomocy de minimis, uwzględniając reguły ogólne jej 
przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu. 
 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”  . 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

7. 

Wykonalność techniczna 
  
 
 

Weryfikowana będzie wykonalność prawna i techniczna projektu (opis 
niezbędnych praw, pozwoleń, możliwości ich uzyskania), potrzeba jego 
realizacji i cele (z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy), optymalny 
wariant i sposób jego wyboru, sposób realizacji (racjonalność, 
wykonalność zaplanowanego harmonogramu, uwzględnienie czynników 
ryzyka). 
 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 



8. 
Trwałość projektu 
 

Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być spełnione, aby 
projekt mógł otrzymać dofinansowanie: Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał 
instytucjonalny do realizacji projektu (posiada lub dostosuje strukturę 
organizacyjną i procedury zapewniające sprawną realizację projektu). 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał kadrowy 
do realizacji projektu (posiada zespół projektowy lub go stworzy – 
adekwatny do zakresu zadań w projekcie umożliwiający jego sprawne 
zarządzanie i realizację). 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał finansowy 
do realizacji projektu (dysponuje środkami na realizacje projektu lub ma 
możliwość ich pozyskania: wskazał źródła finansowania projektu). 

9. Wskaźniki.  

Weryfikowana będzie merytoryczna poprawność wskaźników (tj. czy 
wskaźniki zostały właściwie dobrane i zaprezentowane, czy zaplanowane 
wartości wskaźników są możliwe do osiągnięcia i czy przedstawiono 
założony sposób ich monitorowania). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium  zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”.  

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

 
 
 
 
 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)* 

LP NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1. 
Grupa podmiotów, które 
zostaną zaangażowane do 
realizacji projektu  

Przedmiotem oceny jest opisana we wniosku o dofinansowanie grupa 
podmiotów, która zostanie zaangażowana przez Wnioskodawcę przy 
opracowaniu diagnozy oraz programu rozwoju określonego sektora / 
dziedziny gospodarki. Grupa i składa się z minimum 20 podmiotów 
(mających siedzibę/ oddział w województwie warmińsko-mazurskim), w 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nie przyznaniem 
dofinansowania.  
Kryterium zerojedynkowe  
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 



tym co najmniej: 

 1 jednostki naukowo-badawczej  

 15 MŚP 
Wnioskodawca załączy do wniosku o dofinansowanie listy intencyjne 
dotyczące zaangażowania ww. podmiotów do projektu. 

wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

2. 
Założenia dotyczące produktów 
projektu. 

Ocenie podlega, czy we wniosku o dofinansowanie projektu 
Wnioskodawca założył opracowanie w ramach projektu następujących 
produktów: 
1. Diagnozy zawierającej opis metodyki opracowania diagnozy oraz co 

najmniej diagnozę następujących zagadnień: 

 struktura gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego w 
sektorze 

 potencjał innowacyjny przedsiębiorstw działających z sektorze na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego  

 potencjał eksportowy sektora 

 łańcuchy wartości w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym 

 potencjał naukowy w regionie oraz poza regionem na potrzeby 
rozwoju podmiotów danego sektora w województwie warmińsko-
mazurskim 

 potencjał współpracy na linii biznes-biznes oraz biznes-nauka 

 instytucje otoczenia biznesu wspierające sektor na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego  

 potrzeby  przedsiębiorców z województwa warmińsko-
mazurskiego w zakresie wdrożenia działań innowacyjnych w 
wybranym sektorze 

2. Programu rozwoju zawierającego minimum: 

  horyzont czasowy (min. 5 lat od daty opracowania Programu) 

 krótki opis proponowanej specjalizacji  

 opis trendów rozwoju rynku w obszarze proponowanej IS  

 opis poziomu innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w 
regionie w obszarze proponowanej IS oraz ich potencjał 
technologiczny (wnioski z diagnozy) 

 potencjał naukowy w regionie oraz poza regionem na potrzeby 
rozwoju proponowanej IS (wnioski z diagnozy) 

 stan współpracy  na linii biznes-biznes oraz biznes nauka (wnioski 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
 



z diagnozy) 

 potencjał eksportowy proponowanej IS (wnioski z diagnozy) 

 opis kompetencji kadr, dostępności wykwalifikowanych 
pracowników oraz wsparcie edukacji 

 analizę SWOT proponowanej IS (wnioski z diagnozy) 

 opis otoczenia biznesowego 

 opis masy krytycznej oraz gotowości do absorpcji środków 
unijnych 

 opis zaangażowania interesariuszy 

 wpływ rozwoju danego sektora jako IS na rozwój gospodarki 
regionu  

 plan działań (lista przedsięwzięć z zakładanymi rezultatami) 

3. Liczba spotkań z podmiotami. 
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie 
założył organizację minimum 3 spotkania z podmiotami 
zaangażowanymi w realizację projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
 

* Projekty niespełniające kryteriów merytorycznych ogólnych i kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych są odrzucane i nie podlegają dalszej 
ocenie. 

 
 
 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PUNKTOWE) 
(wymagane minimum 50 %) 

LP NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM  OPIS ZNACZENIA 

1. 
Liczba podmiotów 
zaangażowanych do realizacji 
projektu 

Ocenie podlega (na podstawie opisu w wniosku o dofinansowanie 
oraz załączonych listów intencyjnych) liczba podmiotów 
zaangażowanych do realizacji projektu.  W ramach kryterium można 
przyznać następujące punkty: 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów 
(maksymalnie). 



 20 podmiotów – 0 pkt 

 od 21 do 25 podmiotów - 2 pkt 

 Pow. 25 podmiotów – 4 pkt 

2. 
Liczba dużych przedsiębiorstw 
zaangażowanych do realizacji 
projektu 

Ocenie podlega (na podstawie opisu w wniosku o dofinansowanie 
oraz załączonych listów intencyjnych) liczba dużych przedsiębiorstw  
zaangażowanych do realizacji projektu. W ramach kryterium można 
przyznać następujące punkty: 

 1 duże przedsiębiorstwo – 3 pkt 

 2 duże przedsiębiorstwa – 4 pkt 

 Pow. 2 dużych przedsiębiorstw – 5 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów 
(maksymalnie). 
 
 

3.  
Liczba jednostek naukowo-
badawczych zaangażowanych do 
realizacji projektu 

Ocenie podlega (na podstawie opisu w wniosku o dofinansowanie 
oraz załączonych listów intencyjnych) liczba jednostek naukowo-
badawczych zaangażowanych do realizacji projektu.  W ramach 
kryterium można przyznać następujące punkty: 

 1 jednostka naukowo-badawcza – 0 pkt 

 2 jednostki naukowo-badawcze - 2 pkt 

 Pow. 2 jednostek naukowo-badawczych  – 4 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów 
(maksymalnie). 

4. Liczba spotkań z podmiotami 

Ocenie podlega (na podstawie opisu w wniosku o dofinansowanie) 
liczba spotkań z podmiotami zaangażowanymi do realizacji projektu. 
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

 3 spotkania – 0 pkt 

 4 spotkania – 2 pkt 

 Pow. 4 spotkań – 3 pkt 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów 
(maksymalnie). 

5. 
Zaangażowanie w spotkaniach  
podmiotów mających siedzibę 
poza Polską 

Ocenie podlega (na podstawie opisu w wniosku o dofinansowanie) 
zakładany (uzasadniony we wniosku) udział w spotkaniach 
podmiotów zagranicznych, tj. mających siedzibę poza Polską. 
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

 Wnioskodawca nie zakłada udziału podmiotów zagranicznych – 0 
pkt 

 Wnioskodawca zakłada udział podmiotów zagranicznych – 4 pkt 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów 
(maksymalnie). 

6. Poziom wkładu własnego 

Ocenie podlega zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom wkładu 
własnego wg następującej punktacji 

 pow.0 do 2 pkt proc.  powyżej minimalnego poziomu wkładu 
własnego – 3 pkt 

 pow. 2 do 4 pkt proc.  powyżej minimalnego poziomu wkładu 
własnego – 4 pkt 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania 
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać 
od 0 do 5 punktów. 
 



 pow. 4  pkt proc.  powyżej minimalnego poziomu wkładu 
własnego – 5 pkt 

Maksymalna liczba punktów 25 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PREMIUJĄCE) 

Kryteria merytoryczne premiujące mają charakter rozstrzygający, co oznacza, że jeżeli na liście wniosków o dofinansowanie znalazły się projekty, 
które uzyskały jednakową liczbę punktów w ocenie końcowej w ramach kryteriów merytorycznych punktowych i merytorycznych premiujących, o 

kolejności na liście decyduje wynik uzyskany w ramach kryteriów premiujących. 

 

1. 
Zgodność projektu z zasadami 
horyzontalnymi wynikającymi z 
RPO WiM 2014-2020 

Preferowane będą projekty spełniające zasady horyzontalne, w 
szczególności: 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania ale ma 
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Kryterium punktowe (min-max). 

-  kryterium wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK), 
 

Kryterium premiuje wykorzystanie systemów 
informatycznych oraz zdolności do użytkowania usług 
telekomunikacyjnych. W ramach kryterium można 
przyznać następujące punkty: 
0 pkt – projekt nie wykorzystuje nowoczesnych TIK 
1 pkt – dzięki projektowi przygotowane zostaną 
systemy informatyczne i zwiększy się zdolność do ich 
użytkowania i/lub nastąpi wykorzystanie usług 
telekomunikacyjnych do przekazywania i zdalnego 
przetwarzania informacji 

 
 
- kryterium odprowadzania podatków na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego w obszarze realizacji projektu, 

Kryterium premiuje odprowadzanie przez 
wnioskodawcę podatków na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. Decydująca jest właściwość 
urzędu (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy – znajdujące się 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) W 
ocenie uwzględnione są następujące podatki: 
• podatek dochodowy (PIT, CIT), 
• podatek od towarów i usług (VAT), 
• podatek od nieruchomości,  
• podatek od środków transportowych, 
• podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy 



spółki. 
W ramach kryterium można przyznać następujące 
punkty: 
0 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) nie 
odprowadza lub nie będzie odprowadzać żadnego z 
powyższych podatków w województwie warmińsko-
mazurskim  
1 pkt –Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) 
odprowadza lub będzie odprowadzać w województwie 
warmińsko-mazurskim jeden podatek z powyższej listy 
2 pkt -  Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) 
odprowadza lub będzie odprowadzać w województwie 
warmińsko-mazurskim dwa podatki z powyższej listy. 
3 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) 
odprowadza lub będzie odprowadzać w województwie 
warmińsko-mazurskim trzy lub więcej podatków z 
powyższej listy 
 Projekt  w tym kryterium może otrzymać od 0 do 3 pkt 

- efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz 
stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, 

Kryterium premiuje  efektywne i racjonalne 
wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie 
rozwiązań przyjaznych środowisku. 
W ramach kryterium można przyznać następujące 
punkty: 
0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań efektywnie 
i racjonalnie wykorzystujących zasoby naturalne i 
stosujących rozwiązania przyjazne środowisku 
1 pkt – w projekcie przewidziano działania w obszarze 
ochrony środowiska mające na celu generowanie 
większej wartości przy użyciu mniejszej ilości 
materiałów i zastosowaniu innego sposobu zużycia 
przyjaznego środowisku. 

- kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach. 

Kryterium premiuje założone we wniosku o 
dofinansowanie wykorzystanie  przy wyborze 
oferentów  – obok jakości i ceny – także kryteriów 
odnoszących się do kwestii społecznych 
(dopuszczonych przez prawo zamówień publicznych). 



W ramach kryterium można przyznać następujące 
punkty: 
0 pkt – w zamówieniach realizowanych/ planowanych 
do realizacji w ramach projektu nie wskazano, czy 
wśród kryteriów wyboru oferentów będą kryteria 
odnoszące się do kwestii społecznych 
1 pkt – w zamówieniach realizowanych/ planowanych 
do realizacji w ramach projektu zobowiązano się do 
stosowania kryteriów odnoszących się do kwestii 
społecznych 

2. Komplementarność projektu 

Weryfikowana będzie komplementarność projektu z innymi 
przedsięwzięciami  już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub 
wybranych do realizacji i współfinansowanych ze środków 
zagranicznych i polskich m.in. funduszy europejskich, kontraktów 
wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 roku. Premiowane będą 
tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty 
kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu 
na danym obszarze). 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania ale ma 
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
W ramach kryterium można przyznać następujące 
punkty (punkty sumują się do maksymalnie 4 pkt): 
1 pkt – projekt jest realizowany w partnerstwie 
1 pkt – projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty 
bądź rezultaty innego projektu 
1 pkt –  projekt pełni łącznie z innymi projektami tę 
samą funkcję, dzięki czemu w pełni wykorzystywane są 
możliwości istniejącej infrastruktury 
1 pkt – projekt łącznie z innymi projektami jest 
wykorzystywany przez tych samych użytkowników 

3. 
Doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów 

Weryfikowane będzie doświadczenie Wnioskodawcy i/lub partnerów w 
realizacji podobnych projektów lub przedsięwzięć współfinansowanych 
ze środków europejskich od roku 2007.  
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 
0 pkt –  Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie posiadają 
doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub przedsięwzięć 
2 pkt –   Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) zrealizowali  
(zakończyli i rozliczyli) przynajmniej jeden  podobny projekt lub 
przedsięwzięcie współfinansowane ze środków europejskich od roku 
2007 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania ale ma 
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Projekt może otrzymać od 0 do 2 punktów 
(maksymalnie). 



Maksymalna liczba punktów 12  pkt 

 

 


