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Załącznik 3a - Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 
2014-2020 

I. Ocena formalno-merytoryczna 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A.Kryteria formalne dostępu 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU1  

Lp. Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium2 Opis znaczenia kryterium 

1 Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) 
nie podlega/-ją wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania na podstawie 
odrębnych przepisów  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W kryterium mowa o wykluczeniu, na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy i partnera/-ów (w przypadku projektów składanych w 
partnerstwie) zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

 

 

 

 

  

2 Projekt nie został fizycznie zakończony ani 
w pełni zrealizowany przed dniem 
złożenia wniosku aplikacyjnego (art. 65 
ust. 6 rozporządzenia ogólnego). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 
1 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. W trybie pozakonkursowym i w trybie nadzwyczajnym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego 
oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych dostępu. 
2 Informacja o zasadach oceny kryterium.  
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

3 Roczny obrót3 wnioskodawcy i partnerów 
(o ile budżet projektu uwzględnia wydatki 
partnera) jest równy lub wyższy od 
rocznych wydatków w projekcie. 

Kryterium nie ma zastosowania do 
projektów, w których wnioskodawcą jest 
jednostka sektora finansów publicznych. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE – do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, 
„NIE”, „NIE DOTYCZY”. Ocena „Nie dotyczy” ma zastosowanie w 
przypadku projektów, w których wnioskodawcą jest jednostka sektora 
finansów publicznych.   

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

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w 
zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu4. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

4 Wydatki przewidziane w projekcie nie są 
jednocześnie współfinansowane z innych 
źródeł (zakaz podwójnego finansowania). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

5 W projekcie wskazano poziom kosztów 
pośrednich zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu/ wezwania do złożenia wniosku 
w trybie pozakonkursowym/ w trybie 

nadzwyczajnym. 

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 projektu i ich zgodności z regulaminem konkursu/ 
wezwaniem do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym/ w trybie 

nadzwyczajnym. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

 

  

 
3 W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego 
dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. 
4 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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B.Kryteria formalne specyficzne  

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE5 –  
Kryteria formalne specyficzne dla poszczególnych działań/typów projektów są zatwierdzane odrębnymi uchwałami Komitetu Monitorującego RPO WL. Zatwierdzone kryteria 

stanowią Załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ramowy Plan 
Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA 
/ POPRAWY PROJEKTU6 

Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: 
„TAK”, „NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie 
negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne 
- weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych 
kryteriów. 

 

Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy 
projektu w zakresie spełniania kryteriów formalnych 
specyficznych określonym w regulaminie konkursu, 
jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego 
kryterium.  

 

 

 

 

 

 

  

 
5 W trybie pozakonkursowym oraz w trybie nadzwyczajnym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych specyficznych. 
6 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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C.Kryteria ogólne zerojedynkowe  

C.KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE7  

Lp. Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Zgodność projektu z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych i innym 
właściwym prawodawstwem krajowym 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu i zgodności założeń projektu z przepisami ustawy PZP i innym właściwym 
prawodawstwem krajowym. 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 
kryterium określonym w regulaminie konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2 Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi 
pomocy publicznej 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu i ich zgodności z zasadami przyznawania pomocy publicznej określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de 
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 
kryterium określonym w regulaminie konkursu.  

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3 Zgodność projektu z zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu 
minimum) 

Kryterium zerojedynkowe oceniane na podstawie standardu minimum określonego w 
Załączniku do 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. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 
7 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Negocjacje dotyczą wyłącznie oceny dokonywanej w trybie konkursowym. Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie 
tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu (o ile dotyczy). W trybie pozakonkursowym oraz w trybie nadzwyczajnym przewiduje 
się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów ogólnych zerojedynkowych. 
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Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „1 (TAK)”, 
„0 (NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji)”, „NIE”. 

Standard minimum będzie oceniany z zastosowaniem wag punktowych 0 – 1 – 2. Brak 
uzyskania co najmniej 3 punktów8 w standardzie minimum jest równoznaczny z 
odrzuceniem wniosku.  

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

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 
kryterium określonym w regulaminie konkursu. 

 

4 Pozytywny wpływ projektu na realizację 
zasady dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium wynika z konieczności opisania sposobów zapewnienia dostępności dla osób z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013 oraz 
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.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”,  
„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zgodności zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu 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 do oferowanego w 
projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności 
wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich 
użytkowników. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności 
oferowanego wsparcia zgodnie ze standardami dostępności, które stanowią załącznik do 
ww. Wytycznych i/lub zgodnie wymogami określonymi w regulaminie konkursu.  

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 
kryterium określonym w regulaminie konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

5 Zgodność projektu z pozostałymi politykami i 
zasadami wspólnotowymi. 

Kryterium zerojedynkowe. Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 

 
8 W przypadku projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działanie 9.2 RPO WL 2014-2020 spełnienie standardu jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej 2 punktów w standardzie 
minimum. 
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Ocenie podlegać będzie zgodność projektu z koncepcją zrównoważonego rozwoju, a 
także z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na: rasę, pochodzenie 
etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek lub orientację seksualną. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”. 

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

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 
kryterium określonym w regulaminie konkursu. 

niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

6 

 

Zgodność projektu z zapisami Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych RPO WL na lata 
2014-2020 z dnia 27 października 2020 r. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”,  
„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu i ich zgodności z kartą danego Działania w SZOOP (tj. opisem danego Działania 
w rozdziale II SZOOP w zakresie dotyczącym naboru wniosków). 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 
kryterium określonym w regulaminie konkursu.  

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

7 W projekcie obejmującym: 
a) wystandaryzowane szkolenia z języka 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 
lub 
b) przyznanie bezzwrotnego wsparcia 
finansowego (dotacji) na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej  
lub 
c) przyznanie dotacji na utworzenie miejsca 
pracy w przedsiębiorstwie społecznym 
zastosowano stawki jednostkowe, o których 
mowa i na zasadach określonych w 
regulaminie konkursu/ wezwaniu do złożenia 
wniosku w trybie pozakonkursowym/ w 
trybie nadzwyczajnym. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu i ich zgodności z zapisami regulaminu konkursu/ wezwania do złożenia wniosku 
w trybie pozakonkursowym/ w trybie nadzwyczajnym. 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 
kryterium określonym w regulaminie konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

8 Wartość dofinansowania i koszty 

bezpośrednie projektu:  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

„NIE”. 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 
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a) Wartość dofinansowania projektu 

jest wyższa niż równowartość 100 000 EUR 

wyrażona w PLN. 

b) Koszty bezpośrednie projektu są 

rozliczane na podstawie rzeczywiście 

ponoszonych wydatków z wyłączeniem 

kosztów, o których mowa w kryterium 

ogólnym zerojedynkowym nr 7.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu i ich zgodności z zapisami regulaminu konkursu/ wezwania do złożenia wniosku  

w trybie pozakonkursowym/ w trybie nadzwyczajnym. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Do przeliczenia ww. kwoty na  PLN stosuje się miesięczny  obrachunkowy kurs wymiany 

stosowany przez KE (kurs opublikowany w: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) 

aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 

 

Kryterium jest weryfikowane wyłącznie na etapie przyjmowania projektu do 
dofinansowania. 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

 

 

D.Kryteria ogólne punktowe  

D.KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE9  

• maksymalnie 80 punktów ogółem 
Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie musi zdobyć za ogólne kryteria punktowe: 

- minimum 48 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów za każdą z części B.I, B.II, B.III, B.IV karty oceny formalno-merytorycznej  
Lp. 

Nazwa kryterium (treść) 
Definicja kryterium 

 
Opis znaczenia kryterium 

1 Adekwatność celów projektu: 

a) Zgodność celu głównego projektu z 
właściwym celem szczegółowym RPO 
WL.   

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

 
9 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. W ramach kryteriów ogólnych punktowych możliwe jest przeprowadzenie negocjacji w zakresie warunków 
sformułowanych przez oceniających. Negocjacje dotyczą wyłącznie oceny dokonywanej w trybie konkursowym. 
W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym oraz w trybie nadzwyczajnym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. 
W trybie pozakonkursowym oraz w trybie nadzwyczajnym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny. 
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b)  Adekwatność celu głównego projektu 
do wskazanych w RPO WL problemów 
(rozwiązanie lub zminimalizowanie 
zdiagnozowanego/ych problemu/ów 
poprzez osiągnięcie celów projektu). 

 

Dotyczy części B.I karty oceny formalno-merytorycznej 
(Charakterystyka projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w ósmej kolejności przy umieszczaniu 
projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium. 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-7, w tym: 

a) 0-3 

b) 0-4 

2 Prawidłowość opisu grupy docelowej: 

a) Charakterystyka grupy docelowej, 
tj. instytucji i/lub osób objętych 
wsparciem (liczebność, cechy 
specyficzne, status uczestników). 

b)  Opis problemów, potrzeb oraz 
barier. 

c) Sposób rekrutacji (w tym kryteria  
i narzędzia rekrutacji, z 
uwzględnieniem zasady równości 
szans w szczególności kwestii 
zapewnienia dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami). 

Kryterium punktowe. 

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

Dotyczy części B.I karty oceny formalno-merytorycznej 
(Charakterystyka projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w dziewiątej kolejności przy umieszczaniu 
projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium. 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-8, w tym: 

a) 0-2,  

b) 0-3, 

c) 0-3. 

3 Trafność doboru i opis zadań: 

a) Opis zadań (zakres merytoryczny i 
organizacyjny), w tym 
uwzględnienie zasady równości 
szans.  

b) Uzasadnienie potrzeby realizacji 
zadań w projekcie i adekwatność 
zadań do celu głównego projektu.  

c) Opis uproszczonych metod 
rozliczania kosztów bezpośrednich 
projektu (o ile dotyczy), w tym 
dobór wskaźników dla rozliczenia 
uproszczonych metod, ich wartości 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany 
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.II karty oceny formalno-merytorycznej (Sposób 
realizacji projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w trzeciej kolejności przy umieszczaniu 
projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium.  

I wariant punktacji dotyczy sytuacji, gdy mają 
zastosowanie uproszczone metody rozliczania 
kosztów bezpośrednich projektu (lit. c kryterium), 
natomiast II wariant – gdy w projekcie nie ma 
uproszczonych metod rozliczania kosztów 
bezpośrednich. 
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oraz dokumentów 
potwierdzających ich realizację.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-9,* w 
tym: 

I wariant  
 

lub 

II wariant 

a) 0-5 a) 0-6  

b) 0-2 b) 0-3 

c) 0-2 (o ile dotyczy) c) nie dotyczy 

 

*w przypadku projektów zawierających opis ryzyka 
w projekcie: 0-6, w tym: 

I wariant  
 

lub 

II wariant 

a) 0-3 a) 0-4  

b) 0-2 b) 0-2 

c) 0-1 (o ile dotyczy) c) nie dotyczy 
 

4 Racjonalność harmonogramu realizacji 
projektu 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany 
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części  B.II  karty oceny formalno-merytorycznej (Sposób 
realizacji projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w siódmej kolejności przy umieszczaniu 
projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-3.  

 

5 Prawidłowość założonych wskaźników  
i trwałość rezultatów: 

a) Adekwatność wskaźników 
(wskaźników rezultatu i produktu) 
do zadań i właściwego celu 
szczegółowego RPO WL.  

b) Ocena założonych wartości 
wskaźników pomiaru celu oraz 
źródeł weryfikacji/pozyskania 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany 
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.II karty oceny formalno-merytorycznej (Sposób 
realizacji projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w szóstej kolejności przy umieszczaniu 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium. 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-8, w tym: 

a) 0-3, 
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danych do pomiaru wskaźników 
 i częstotliwości pomiaru). 

c) Trwałość rezultatów projektu. 

projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

b) 0-3, 

c) 0-2. 

6 Prawidłowość opisu ryzyka w projekcie Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany 
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.II karty oceny formalno-merytorycznej (Sposób 
realizacji projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w dwunastej kolejności przy umieszczaniu 
projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania10. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania w 
przypadku projektów o kwocie dofinansowania 
równej albo przekraczającej 2 mln PLN. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-3 (jeżeli 
dotyczy)  

 

7 Efektywność sposobu zarządzania 
projektem: 

• Sposób zarządzania projektem. 

• Sposób zarządzania partnerstwem  
i racjonalność podziału zadań 
między partnerami i/lub 
podwykonawcami, o ile dotyczy. 

•  Monitoring projektu.  

• Udział realizatorów w realizacji 
zadań w projekcie, o ile dotyczy. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany 
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.III karty oceny formalno-merytorycznej (Potencjał 
i doświadczenie projektodawcy (w tym partnerów)). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w dziesiątej kolejności przy umieszczaniu 
projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-7. 

8 Doświadczenie wnioskodawcy i partner-ów 
(o ile dotyczy): 

Kryterium punktowe. Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 
10 W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę punktów we wszystkich dziewięciu kryteriach ogólnych punktowych w ramach oceny formalno-merytorycznej, miejsce na 
liście rankingowej zależy od wyników komisyjnego losowania, w którym uczestniczą: przewodniczący KOP, zastępca przewodniczącego KOP oraz sekretarz KOP. W losowaniu w charakterze 
obserwatorów mogą wziąć udział projektodawcy, których losowanie dotyczy. 
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 Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji 
zadań określonych w projekcie (w tym 
doświadczenie partnerów i innych 
podmiotów, o ile dotyczy) w kontekście 
dotychczasowej działalności i możliwości 
weryfikacji rezultatów tej działalności, która 
była i jest prowadzona:  

a) w obszarze, w którym udzielane będzie 
wsparcie przewidziane w ramach projektu;  

b) na rzecz grupy docelowej, do której 
kierowane będzie wsparcie przewidziane   
w ramach projektu;  

c) na określonym terytorium, którego 
dotyczyć będzie realizacja projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany 
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.III karty oceny formalno-merytorycznej (Potencjał 
i doświadczenie projektodawcy (w tym partnerów)). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w drugiej kolejności przy umieszczaniu 
projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-9, w tym: 

a) 0-3, 

b) 0-3 

c) 0-3 

9 Potencjał wnioskodawcy i partner-ów (o ile 
dotyczy): 

Potencjał finansowy, kadrowy, techniczny 
wnioskodawcy i partnera/-ów (o ile dotyczy) 
(w tym uzasadnienie udziału, potencjał i rola 
w projekcie innych podmiotów, o ile dotyczy) 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany 
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.III karty oceny formalno-merytorycznej (Potencjał 
i doświadczenie projektodawcy (w tym partnerów)). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w pierwszej kolejności przy umieszczaniu 
projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-9. 

10 Zasadność i kwalifikowalność wydatków:  

• niezbędność poniesienia wydatków do 
realizacji projektu (m.in. niezbędność 
ponoszenia wydatków, biorąc pod 
uwagę deklarowany przez beneficjenta 
we wniosku o dofinansowanie 
potencjał) i osiągania jego celów oraz  

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zgodności założonych 
w projekcie rodzajów kosztów z zapisami regulaminu 
konkursu/informacji o naborze projektów pozakonkursowych. 

Dotyczy części B.IV karty oceny formalno-merytorycznej (Budżet 
projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w czwartej kolejności przy umieszczaniu 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium.  

 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-8 
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• zgodność wydatków z regulaminem 
konkursu11/informacją o naborze 
projektów pozakonkursowych12. 

projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

11 Efektywność wydatków: 

Zgodność ze stawkami rynkowymi oraz 
regulaminem konkursu13/ informacją o 
naborze projektów pozakonkursowych14, 
zarówno w odniesieniu do pojedynczych 
pozycji wydatków w szczegółowym budżecie 
projektu, ale również do łącznej wartości 
danej usługi/ zadania przewidzianej do 
realizacji w ramach projektu. 

Kryterium punktowe. 

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

Dotyczy części B.IV karty oceny formalno-merytorycznej (Budżet 
projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w piątej kolejności przy umieszczaniu 
projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-8 

12 Prawidłowość sporządzenia budżetu: 

Prawidłowość sporządzenia budżetu 
projektu o charakterze metodologicznym 
rachunkowym oraz w zakresie uzasadnienia 
kosztów. 

Kryterium punktowe. 

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

Dotyczy części B.IV karty oceny formalno-merytorycznej (Budżet 
projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt otrzyma taką samą liczbę 
punktów w ramach oceny formalno-merytorycznej, kryterium to 
będzie brane pod uwagę w jedenastej kolejności przy umieszczaniu 
projektu na liście ocenionych projektów i podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na 
przyznaniu uznaniowej liczby punktów w ramach 
dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za 
dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 0-4 

 

 
11 Dot. projektów w trybie konkursowym. 
12 Dot. projektów w trybie pozakonkursowym w odniesieniu do podmiotów innych niż podmiot, w którym samorząd województwa posiada większość udziałów lub przez Województwo Lubelskie 
(w tym wojewódzkie jednostki organizacyjne). 
13 Dot. projektów w trybie konkursowym. 
14 Dot. projektów w trybie pozakonkursowym w odniesieniu do podmiotów innych niż podmiot, w którym samorząd województwa posiada większość udziałów lub przez Województwo Lubelskie 
(w tym wojewódzkie jednostki organizacyjne). 
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E.Kryteria premiujące  

E.KRYTERIA PREMIUJĄCE 
Kryteria premiujące dla poszczególnych działań/typów projektów konkursowych są zatwierdzane odrębnymi uchwałami Komitetu Monitorującego RPO WL. Zatwierdzone kryteria 
stanowią Załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ramowy Plan Działań w 

części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH I PROJEKTÓW SKŁADANYCH W TRYBIE NADZWYCZAJNYM 

DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane 
w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane 
na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów.  

Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia 
kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem 

 

F.Kryteria oceny strategicznej ZIT  

F. OCENA STRATEGICZNA ZIT  
 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (ZIT LOF) 
WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

NA LATA 2014-2020 
Kryteria oceny strategicznej ZIT są zatwierdzane odrębną uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WL. 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH I PROJEKTÓW SKŁADANYCH W TRYBIE NADZWYCZAJNYM 
 

F.1 KRYTERIA STRATEGICZNE ZEROJEDYNKOWE 

Lp. 
Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Zgodność projektu z Celami Rozwojowymi 
Strategii ZIT LOF. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu i jego zgodności z Celami Rozwojowymi Strategii ZIT 
LOF. 

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie 
spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu.15 

 

F.2 KRYTERIA STRATEGICZNE PUNKTOWE 

• maksymalnie 20 punktów ogółem  

Lp. 
Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Adekwatność projektu do potrzeb 
zdiagnozowanych w Strategii ZIT LOF. 

Kryterium punktowe.  

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie adekwatność projektu, 
tj. zgodność ze szczegółową diagnozą odnoszącą się do 
proponowanej interwencji w ramach ZIT i problemami wskazanymi 
w załączniku nr 1 do Strategii ZIT LOF- Szczegółowa diagnoza obszaru 
wsparcia. 

 

Kryterium fakultatywne– spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Liczba punktów możliwych do uzyskania 0 lub 10 pkt 

0 pkt– projekt nie jest zgodny ze szczegółową diagnozą 
odnoszącą się do proponowanej interwencji w 
ramach ZIT i problemami wskazanymi w załączniku 
nr 1 do Strategii ZIT LOF- Szczegółowa diagnoza 
obszaru wsparcia. 

10 pkt- projekt jest zgodny ze szczegółową diagnozą 
odnoszącą się do proponowanej interwencji w 
ramach ZIT i problemami wskazanymi w załączniku 
nr 1 do Strategii ZIT LOF- Szczegółowa diagnoza 
obszaru wsparcia. 

2 Komplementarność projektu z projektami 
zidentyfikowanymi w Strategii ZIT LOF. 

Kryterium punktowe.  

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

Projekt jest komplementarny ze zidentyfikowanymi w Strategii ZIT 
LOF projektami: 

-strategicznymi przewidzianymi do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach RPO WL 2014-2020, 

i/lub 

- z planowanymi do realizacji projektami z PO PW i PO IiŚ. 

Kryterium fakultatywne– spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Liczba punktów możliwych do uzyskania 0-10 pkt 

0 pkt- projekt nie jest komplementarny/zintegrowany z 
żadnym innym projektem wskazanym w Strategii 
ZIT LOF. 

3 pkt- projekt jest komplementarny/zintegrowany z 1 lub 
2 projektami wskazanymi w Strategii ZIT LOF. 

 
15 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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6 pkt- projekt jest komplementarny/zintegrowany z 3 lub 
4 projektami wskazanymi w Strategii ZIT LOF. 

10 pkt- projekt jest komplementarny/zintegrowany z co 
najmniej 5 projektami wskazanymi w Strategii ZIT 
LOF. 

 

II. Negocjacje 

II. NEGOCJACJE16 

Wszystkie działania współfinansowane z EFS 

Kryteria ogólne zerojedynkowe 

Lp. 
Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Projekt po negocjacjach: 

Negocjacje zakończyły się wynikiem 
pozytywnym, tj.: 

a) projekt po negocjacjach został 
prawidłowo 
poprawiony/uzupełniony w 
zakresie spełniania kryteriów 
obligatoryjnych w terminie 
określonym przez IOK (o ile 
dotyczy) oraz  

b) zostały udzielone informacje i 
wyjaśnienia wymagane podczas 
negocjacji lub spełnione zostały 
warunki określone przez 
oceniających podczas negocjacji 
w terminie określonym przez IOK 
(o ile dotyczy) oraz 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”,  
„NIE”17.  

Niespełnienie któregokolwiek z elementów kryterium wskazanych w literach a-c 
powoduje uznanie kryterium za niespełnione, tj. przyjęcie wartości logicznej NIE. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie: zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu lub udzielonych informacji i wyjaśnień przez wnioskodawcę, złożonych w wyniku 
skierowania projektu do negocjacji. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
16 Negocjacje dotyczą wyłącznie oceny dokonywanej w trybie konkursowym. Weryfikacja kryteriów dotyczy wyłącznie projektów, które podlegają negocjacjom. 
17 Istnieje możliwość dwukrotnego złożenia skorygowanego wniosku o dofinansowanie po negocjacjach na zasadach określonych przez IOK. 
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c) do projektu nie wprowadzono 
innych nieuzgodnionych w 
ramach negocjacji zmian. 

 

 

 

 

III. Ocena IF, wdrażanych w trybie pozakonkursowym 

A.Ocena formalna 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

I.OCENA FORMALNA 
W trakcie oceny kryteriów wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie 

KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU18 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium19 Opis znaczenia kryterium 

1. Wniosek został złożony w terminie określonym w 
wezwaniu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie daty wpływu 
wniosku do właściwej instytucji. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
18 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
19 Informacja o zasadach oceny kryterium.  
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2. Wnioskodawca oraz osoby uprawnione do jego 
reprezentowania nie podlegają wykluczeniu z 
możliwości dostępu do środków publicznych na 
podstawie przepisów prawa. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W kryterium mowa 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.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

3. Projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni 
zrealizowany przed dniem złożenia wniosku 
aplikacyjnego (art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
ogólnego). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

4. Wydatki przewidziane w projekcie nie są 
jednocześnie współfinansowane z innych źródeł 
(zakaz podwójnego finansowania). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

5. Wnioskodawca posiada odpowiednie uprawnienia 
do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego 
instrumenty finansowe, zgodnie z właściwymi 
przepisami na poziomie unijnym i krajowym. 

Kryterium zerojedynkowe.  

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

W ramach kryterium ocenie podlega: 

a) czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 1 lit a Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

b) czy Wnioskodawca jest podmiotem działającym z 
dbałością o jakość zawodową, skutecznością, 
przejrzystością i starannością, których oczekuje się ze 
strony doświadczonego podmiotu zawodowo 
zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych 
w myśl art. 6 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.  

c) czy Wnioskodawca spełnia wymogi, warunki i przesłanki 
niezbędne do powierzenia mu funkcji podmiotu 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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wdrażającego określone instrumenty finansowe w trybie 
zgodnym z właściwymi przepisami unijnymi i krajowymi, 
mającymi zastosowanie wytycznymi oraz dokumentami 
programowymi (w szczególności Szczegółowym Opisem 
Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020). 

6. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi, w 
tym ze Strategią Inwestycyjną wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WL 2014-
2020. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wnioskodawca zadeklarował przyjęcie modelu organizacji 
i wdrażania instrumentu finansowego zgodnego ze Strategią 
Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach 
RPO WL 2014-2020? 

b) Czy wnioskodawca zadeklarował wdrożenie produktów 
finansowych na rzecz ostatecznych odbiorców na zasadach i 
warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WL 2014-2020 oraz 
zapewnienie odpowiedniej polityki cenowej produktów na 
rzecz ostatecznych odbiorców (zgodnie z treścią art. 7 ust.2 lit. 
c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 
dn. 3 marca 2014 r.)? 

c) Czy wnioskodawca zadeklarował osiągniecie wskaźników 
zapisanych w Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów 
finansowych w ramach RPO WL 2014-2020? 

d) Czy wnioskodawca zadeklarował odpowiednie działania 
monitoringowe i ewaluacyjne z zakresu realizacji Strategii 
Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w 
ramach RPO WL 2014-2020? 

e) Czy wnioskodawca przedstawił metodologię wyboru (w tym 
oceny) pośredników finansowych lub odbiorców 
ostatecznych, która jest solidna i wiarygodna zgodnie z treścią 
art. 7 ust. 2 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT 
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(TRYB POZAKONKURSOWY) 

I.OCENA FORMALNA 

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

KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU20 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium21 Opis znaczenia kryterium 

1. Wniosek został złożony w terminie określonym w 
wezwaniu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie daty wpływu 
wniosku do właściwej instytucji. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2. Wnioskodawca oraz osoby uprawnione do jego 
reprezentowania nie podlegają wykluczeniu z 
możliwości dostępu do środków publicznych na 
podstawie przepisów prawa 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W kryterium mowa 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.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy i zawartego we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

3. Projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni 
zrealizowany przed dniem złożenia wniosku 
aplikacyjnego (art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
ogólnego). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

4. Wydatki przewidziane w projekcie nie są 
jednocześnie współfinansowane z innych źródeł 
(zakaz podwójnego finansowania). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
20 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
21 Informacja o zasadach oceny kryterium.  
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5. Wnioskodawca posiada odpowiednie uprawnienia do 
pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego 
instrumenty finansowe, zgodnie z właściwymi 
przepisami na poziomie unijnym i krajowym 

Kryterium zerojedynkowe.  

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

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 1 lit a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

2. czy Wnioskodawca jest podmiotem działającym z dbałością 
o jakość zawodową, skutecznością, przejrzystością i 
starannością, których oczekuje się ze strony doświadczonego 
podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem 
instrumentów finansowych w myśl art. 6 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 
r.  

3. czy Wnioskodawca spełnia wymogi, warunki i przesłanki 
niezbędne do powierzenia mu funkcji podmiotu 
wdrażającego określone instrumenty finansowe w trybie 
zgodnym z właściwymi przepisami unijnymi i krajowymi, 
mającymi zastosowanie wytycznymi oraz dokumentami 
programowymi (w szczególności Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WL 2014-2020). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

6. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi, w 
tym ze Strategią Inwestycyjną wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WL 2014-
2020 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

f) Czy wnioskodawca zadeklarował przyjęcie modelu organizacji 
i wdrażania instrumentu finansowego zgodnego ze Strategią 
Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach 
RPO WL 2014-2020? 

g) Czy wnioskodawca zadeklarował wdrożenie produktów 
finansowych na rzecz ostatecznych odbiorców na zasadach i 
warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WL 2014-2020 oraz 
zapewnienie odpowiedniej polityki cenowej produktów na 
rzecz ostatecznych odbiorców (zgodnie z treścią art. 7 ust.2 lit. 
c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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dn. 3 marca 2014 r.)? 

h) Czy wnioskodawca zadeklarował osiągniecie wskaźników 
zapisanych w Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów 
finansowych w ramach RPO WL 2014-2020? 

i) Czy wnioskodawca zadeklarował odpowiednie działania 
monitoringowe i ewaluacyjne z zakresu realizacji Strategii 
Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w 
ramach RPO WL 2014-2020? 

j) Czy wnioskodawca przedstawił metodologię wyboru (w tym 
oceny) pośredników finansowych lub odbiorców 
ostatecznych, która jest solidna i wiarygodna zgodnie z treścią 
art. 7 ust. 2 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.? 

 

B.Ocena merytoryczna 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

II.OCENA MERYTORYCZNA 

W TRAKCIE OCENY KRYTERIÓW WNIOSKODAWCA MOŻE ZOSTAĆ POPROSZONY O UZUPEŁNIENIE, POPRAWĘ I WYJAŚNIENIE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE22 

Lp. 
Nazwa kryterium (treść) 

Definicja kryterium 

 
Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność projektu z właściwym 
prawodawstwem krajowym i unijnym. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu i zgodności założeń projektu z właściwym 
prawodawstwem krajowym i unijnym. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
22 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
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2. Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi 
pomocy publicznej. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu i ich zgodności z zasadami przyznawania pomocy 
publicznej określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3. Zgodność projektu z zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu 
minimum). 

Kryterium zerojedynkowe warunkowe oceniane na podstawie standardu 
minimum określonego w Załączniku do 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. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„1 (TAK)”, „0 (NIE)”. 

Standard minimum będzie oceniany z zastosowaniem wag punktowych 0 – 1 – 
2. Brak uzyskania co najmniej 3 punktów w standardzie minimum jest 
równoznaczny ze skierowaniem wniosku do modyfikacji. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

4. Zgodność projektu z zasadą dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium wynika z konieczności opisania sposobów zapewnienia dostępności 
dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z Rozporządzeniem 
1303/2013 oraz 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.  

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

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

5 Zgodność projektu z pozostałymi 
politykami i zasadami wspólnotowymi. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocenie podlegać będzie zgodność projektu z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju, a także z zasadą równość szans i niedyskryminacji, w tym ze względu 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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 na: rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, 
wiek lub orientację seksualną. 

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

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

6. 

 

Zgodność projektu z zapisami 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
RPO WL na lata 2014-2020. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu i ich zgodności z zapisami SZOOP. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

7. Zasadność i kwalifikowalność wydatków. Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Niezbędność poniesienia wydatków do realizacji projektu (m.in. 
niezbędność ponoszenia wydatków, biorąc pod uwagę deklarowany przez 
beneficjenta we wniosku o dofinansowanie potencjał) i osiągania jego celów 
oraz 

b) Czy okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku nie rozpoczyna się 
wcześniej niż dzień rozpoczęcia kwalifikowalności (tj. dla projektów 
nieobjętych pomocą publiczną – 1 stycznia 2014 r.) oraz nie wykracza poza 
końcową datę kwalifikowalności wydatków 

c) Czy Wnioskodawca zakłada w ramach realizacji projektu ponoszenie 
wydatków, które będą stanowiły wydatki kwalifikowalne zgodnie z art. 42 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

8. Efektywność 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: 

a) Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są zgodne z celami 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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programu/osi/działania? 

b) Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są racjonalne i efektywne 
ekonomicznie? Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż koszty nie mogą być 
zawyżone w odniesieniu do średnich cen rynkowych, natomiast efektywność 
ekonomiczna określona jest poprzez relację wartości uzyskanych efektów do 
nakładów użytych do ich uzyskania. 

c) Czy zaproponowany mechanizm kosztów zarządzania i opłat za wdrażanie 
instrumentu finansowego jest zgodny z art. 42 Rozporządzenia nr 1303/2013 
oraz art. 7 ust. 2 lit. b, art. 12 i art. 13 Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r. 

d) Czy wszystkie wydatki wskazane jako kwalifikowalne są zasadne?  

Przez „zasadne” należy rozumieć, iż wydatki muszą być niezbędne do realizacji 
projektu. 

9. Prawidłowość sporządzenia budżetu. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie prawidłowość sporządzenia 
budżetu projektu o charakterze metodologicznym, rachunkowym oraz w 
zakresie uzasadnienia kosztów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

10. Adekwatność celów projektu. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.I karty oceny merytorycznej (Charakterystyka projektu). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Zgodność celu głównego projektu z właściwym celem szczegółowym RPO 
WL.   

b) Adekwatność celu głównego projektu do wskazanych w RPO WL 
problemów (rozwiązanie lub zminimalizowanie zdiagnozowanego/ych 
problemu/ów poprzez osiągnięcie celów projektu). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

11. Prawidłowość opisu grupy docelowej. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca dysponuje metodyką 
identyfikacji i oceny pośredników finansowych zgodną z właściwymi przepisami, 
zakładającą wybór pośredników zdolnych do aktywnego działania w regionie 
(zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

Dotyczy części B.I karty oceny merytorycznej (Charakterystyka projektu). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Charakterystyka grupy docelowej, tj. instytucji i/lub osób objętych 
wsparciem (liczebność, cechy specyficzne, status uczestników). 

b) Opis problemów, potrzeb oraz barier. 
c) Sposób rekrutacji (w tym kryteria i narzędzia rekrutacji, z uwzględnieniem 

zasady równości szans w szczególności kwestii zapewnienia dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami). 

12. Trafność doboru i opis zadań. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.II karty oceny merytorycznej (Sposób realizacji projektu). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Opis zadań (zakres merytoryczny i organizacyjny), w tym uwzględnienie 
zasady równości szans.  

b) Uzasadnienie potrzeby realizacji zadań w projekcie i adekwatność zadań do 
celu głównego projektu.  

c) Opis uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich projektu (o ile 
dotyczy), w tym dobór wskaźników dla rozliczenia uproszczonych metod, ich 
wartości oraz dokumentów potwierdzających ich realizację. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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13. Racjonalność harmonogramu realizacji 
projektu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.II karty oceny merytorycznej (Sposób realizacji projektu). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

14. Prawidłowość założonych wskaźników i 
trwałość rezultatów. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.II karty oceny merytorycznej (Sposób realizacji projektu). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Adekwatność wskaźników (wskaźników rezultatu i produktu) do zadań i 
właściwego celu szczegółowego RPO WL.  

b) Wartość założonych wskaźników pomiaru celu oraz źródeł 
weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości 
pomiaru). 

c) Trwałość rezultatów projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

15. Prawidłowość opisu ryzyka w projekcie. Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.II karty oceny merytorycznej (Sposób realizacji projektu). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

16. Efektywność sposobu zarządzania 
projektem. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.III karty oceny merytorycznej (Potencjał  
i doświadczenie projektodawcy. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Sposób zarządzania projektem. 
b) Monitoring projektu.  
c) Udział realizatorów w realizacji zadań w projekcie, o ile dotyczy. 

17. Realizacja projektu (wdrażanie 
instrumentów finansowych) nie zastąpi 
dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca zadeklarował że 
realizacja projektu (wdrażanie instrumentów finansowych) nie zastąpi jego 
dotychczasowej działalności (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 lit. e Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

Dotyczy części B.III karty oceny merytorycznej (Potencjał i doświadczenie 
projektodawcy). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

18 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy. 

Potencjał finansowy, kadrowy, techniczny 
wnioskodawcy (w tym uzasadnienie udziału, 
potencjał i rola w projekcie innych 
podmiotów, o ile dotyczy). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wnioskodawca wykazuje odpowiedni potencjał finansowy do pełnienia 
funkcji podmiotu wdrażającego określony instrument finansowy?  

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi 
wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

b) Czy wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednią stabilność ekonomiczną 
do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego instrument finansowy? Ocena 
kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi 
wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit. b, art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

c) Czy wnioskodawca wykazuje odpowiednią zdolność operacyjną do wdrażania 
instrumentu finansowego, w tym posiada właściwą strukturę organizacyjną 
do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego określony instrument 
finansowy i odpowiednie zaplecze techniczne (zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 
lit. c, art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 
dn. 3 marca 2014 r.)? 

d) Czy wnioskodawca posiada ramy zarządzania umożliwiające mu prawidłowe 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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wypełnianie zadań podmiotu wdrażającego określony instrument 
finansowy i zapewnienie dla Instytucji Zarządzającej niezbędnej 
wiarygodności (uwzględniające adekwatne procedury w zakresie 
instrumentu finansowego dotyczące planowania, ustanawiania, 
komunikacji, monitoringu, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznych) 
(zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia delegowanego  Komisji 
(UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

e) Czy wnioskodawca posiada system wewnętrznej kontroli, który działa w 
sposób sprawny i skuteczny oraz umożliwia Wnioskodawcy przestrzeganie 
odpowiednich procedur w zakresie ryzyka (zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 lit. 
d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 
2014 r.)? 

f) Czy wnioskodawca wykorzystuje system księgowy zapewniający rzetelne, 
kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie (zgodnie z 
treścią art. 7 ust. 1 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

g) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych instrumentów 
finansowych i pełnieniu podobnych funkcji, a także wiedzę na temat rynków 
finansowych i przygotowanie do oceny biznesplanów składanych przez 
potencjalnych pośredników finansowych (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 
r.) 

h) Wnioskodawca dysponuje zespołem o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i 
kwalifikacjach do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy dotyczący projektu (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

i) Wnioskodawca wyraża zgodę na poddanie się audytowi przeprowadzanemu 
przez krajowe instytucje uprawnione do kontroli i audytu, Komisję 
Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy (zgodnie z treścią art. 7 ust. 
1 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 
marca 2014 r.) 

j) Wnioskodawca przedstawił mechanizmy zapewnienia współfinansowania na 
rzecz ostatecznych odbiorców, dodatkowego w stosunku do wkładu z 
programu w ramach realizacji projektu (w zakresie, o którym mowa w art. 7 
ust. 2, lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 
marca 2014 r.) 

Dotyczy części B.III karty oceny merytorycznej (Potencjał i doświadczenie 
projektodawcy) 
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19. Zapewnienie zgodności interesów. 

 

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

W sytuacji przeznaczenia przez Wnioskodawcę własnych środków finansowych 
na wdrażanie instrumentów finansowych lub podział ryzyka w ramach projektu, 
w ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca przedstawił 
odpowiednie rozwiązania w celu zapewnienia zgodności interesów oraz 
zmniejszenia możliwego konfliktu interesów (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2, lit. f 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

Dotyczy części B.III karty oceny merytorycznej (Potencjał i doświadczenie 
projektodawcy) 

Kryterium obligatoryjne – jeśli dotyczy - 
spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

II.OCENA MERYTORYCZNA 
W trakcie oceny kryteriów wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE23 

Lp. 
Nazwa kryterium (treść) 

Definicja kryterium 

 
Opis znaczenia kryterium 
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1. Zgodność projektu z właściwym 
prawodawstwem krajowym i unijnym 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu i zgodności założeń projektu z właściwym 
prawodawstwem krajowym i unijnym. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2. Zgodność projektu z zasadami 
dotyczącymi pomocy publicznej 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu i ich zgodności z zasadami przyznawania pomocy 
publicznej określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2014-2020  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3. Zgodność projektu z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn (na podstawie 
standardu minimum) 

Kryterium zerojedynkowe warunkowe oceniane na podstawie standardu 
minimum określonego w Załączniku do 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. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „1 
(TAK)”, „0 (NIE)”. 

Standard minimum będzie oceniany z zastosowaniem wag punktowych 0 – 1 – 2. 
Brak uzyskania co najmniej 3 punktów w standardzie minimum jest równoznaczny 
ze skierowaniem wniosku do modyfikacji. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

4. Zgodność projektu z zasadą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium wynika z konieczności opisania sposobów zapewnienia dostępności dla 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z Rozporządzeniem 
1303/2013 oraz 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.  

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zgodności zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu 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. 

5 Zgodność projektu z pozostałymi 
politykami i zasadami wspólnotowymi. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocenie podlegać będzie zgodność projektu z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju, a także z zasadą równość szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na: 
rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek 
lub orientację seksualną. 

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

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

6. 

 

Zgodność projektu z zapisami 
Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych RPO WL na lata 2014-
2020 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu i ich zgodności z zapisami SZOOP. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

7. Zasadność i kwalifikowalność 
wydatków  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

d) Niezbędność poniesienia wydatków do realizacji projektu (m.in. niezbędność 
ponoszenia wydatków, biorąc pod uwagę deklarowany przez beneficjenta we 
wniosku o dofinansowanie potencjał) i osiągania jego celów oraz 

e) Czy okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku nie rozpoczyna się 
wcześniej niż dzień rozpoczęcia kwalifikowalności (tj. dla projektów 
nieobjętych pomocą publiczną – 1 stycznia 2014 r.) oraz nie wykracza poza 
końcową datę kwalifikowalności wydatków 

f) Czy Wnioskodawca zakłada w ramach realizacji projektu ponoszenie 
wydatków, które będą stanowiły wydatki kwalifikowalne zgodnie z art. 42 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 



33 
 

8. Efektywność 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: 

e) Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są zgodne z celami 
programu/osi/działania? 

f) Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są racjonalne i efektywne 
ekonomicznie? Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż koszty nie mogą być 
zawyżone w odniesieniu do średnich cen rynkowych, natomiast efektywność 
ekonomiczna określona jest poprzez relację wartości uzyskanych efektów do 
nakładów użytych do ich uzyskania. 

g) Czy zaproponowany mechanizm kosztów zarządzania i opłat za wdrażanie 
instrumentu finansowego jest zgodny z art. 42 Rozporządzenia nr 1303/2013 
oraz art. 7 ust. 2 lit. b, art. 12 i art. 13 Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r. 

h) Czy wszystkie wydatki wskazane jako kwalifikowalne są zasadne?  

Przez „zasadne” należy rozumieć, iż wydatki muszą być niezbędne do realizacji 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

9. Prawidłowość sporządzenia budżetu 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie prawidłowość sporządzenia budżetu 
projektu o charakterze metodologicznym, rachunkowym oraz w zakresie 
uzasadnienia kosztów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

10. Adekwatność celów projektu 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.I karty oceny merytorycznej (Charakterystyka projektu). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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c) Zgodność celu głównego projektu z właściwym celem szczegółowym RPO 
WL.   

d) Adekwatność celu głównego projektu do wskazanych w RPO WL problemów 
(rozwiązanie lub zminimalizowanie zdiagnozowanego/ych problemu/ów 
poprzez osiągnięcie celów projektu). 

11. Prawidłowość opisu grupy docelowej 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca dysponuje metodyką 
identyfikacji i oceny pośredników finansowych zgodną z właściwymi przepisami, 
zakładającą wybór pośredników zdolnych do aktywnego działania w regionie 
(zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

Dotyczy części B.I karty oceny merytorycznej (Charakterystyka projektu). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

d) Charakterystyka grupy docelowej, tj. instytucji i/lub osób objętych wsparciem 
(liczebność, cechy specyficzne, status uczestników). 

e) Opis problemów, potrzeb oraz barier. 
f) Sposób rekrutacji (w tym kryteria i narzędzia rekrutacji, z uwzględnieniem 

zasady równości szans w szczególności kwestii zapewnienia dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

12. Trafność doboru i opis zadań 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.II karty oceny merytorycznej (Sposób realizacji projektu). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

d) Opis zadań (zakres merytoryczny i organizacyjny), w tym uwzględnienie 
zasady równości szans.  

e) Uzasadnienie potrzeby realizacji zadań w projekcie i adekwatność zadań do 
celu głównego projektu.  

f) Opis uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich projektu (o ile 
dotyczy), w tym dobór wskaźników dla rozliczenia uproszczonych metod, ich 
wartości oraz dokumentów potwierdzających ich realizację. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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13. Racjonalność harmonogramu realizacji 
projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.II karty oceny merytorycznej (Sposób realizacji projektu). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

14. Prawidłowość założonych wskaźników  
i trwałość rezultatów 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.II karty oceny merytorycznej (Sposób realizacji projektu). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

d) Adekwatność wskaźników (wskaźników rezultatu i produktu) do zadań i 
właściwego celu szczegółowego RPO WL.  

e) Wartość założonych wskaźników pomiaru celu oraz źródeł 
weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości 
pomiaru). 

f) Trwałość rezultatów projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

15. Prawidłowość opisu ryzyka w projekcie Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.II karty oceny merytorycznej (Sposób realizacji projektu). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

16. Efektywność sposobu zarządzania 
projektem 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

Dotyczy części B.III karty oceny merytorycznej (Potencjał  
i doświadczenie projektodawcy. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

d) Sposób zarządzania projektem. 
e) Monitoring projektu.  
f) Udział realizatorów w realizacji zadań w projekcie, o ile dotyczy. 

17. Realizacja projektu (wdrażanie 
instrumentów finansowych) nie zastąpi 
dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca zadeklarował że realizacja 
projektu (wdrażanie instrumentów finansowych) nie zastąpi jego dotychczasowej 
działalności (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 lit. e Rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

Dotyczy części B.III karty oceny merytorycznej (Potencjał i doświadczenie 
projektodawcy. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

18 Potencjał i doświadczenie 
wnioskodawcy 

Potencjał finansowy, kadrowy, 
techniczny wnioskodawcy (w tym 
uzasadnienie udziału, potencjał i rola w 
projekcie innych podmiotów, o ile 
dotyczy) 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wnioskodawca wykazuje odpowiedni potencjał finansowy do pełnienia 
funkcji podmiotu wdrażającego określony instrument finansowy?  

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi 
wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

b) Czy wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednią stabilność ekonomiczną 
do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego instrument finansowy? Ocena 
kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi 
wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit. b, art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

c) Czy wnioskodawca wykazuje odpowiednią zdolność operacyjną do wdrażania 
instrumentu finansowego, w tym posiada właściwą strukturę organizacyjną 
do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego określony instrument finansowy 
i odpowiednie zaplecze techniczne (zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 lit. c, art. 7 
ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 
2014 r.)? 

d) Czy wnioskodawca posiada ramy zarządzania umożliwiające mu prawidłowe 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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wypełnianie zadań podmiotu wdrażającego określony instrument finansowy 
i zapewnienie dla Instytucji Zarządzającej niezbędnej wiarygodności 
(uwzględniające adekwatne procedury w zakresie instrumentu finansowego 
dotyczące planowania, ustanawiania, komunikacji, monitoringu, zarządzania 
ryzykiem i kontroli wewnętrznych) (zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia delegowanego  Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 
r.)? 

e) Czy wnioskodawca posiada system wewnętrznej kontroli, który działa w sposób 
sprawny i skuteczny oraz umożliwia Wnioskodawcy przestrzeganie 
odpowiednich procedur w zakresie ryzyka (zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 lit. d 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 
r.)? 

f) Czy wnioskodawca wykorzystuje system księgowy zapewniający rzetelne, 
kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie (zgodnie z treścią 
art. 7 ust. 1 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 
dn. 3 marca 2014 r.)? 

g) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych instrumentów 
finansowych i pełnieniu podobnych funkcji, a także wiedzę na temat rynków 
finansowych i przygotowanie do oceny biznesplanów składanych przez 
potencjalnych pośredników finansowych (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 
r.) 

h) Wnioskodawca dysponuje zespołem o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i 
kwalifikacjach do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy dotyczący projektu (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

i) Wnioskodawca wyraża zgodę na poddanie się audytowi przeprowadzanemu 
przez krajowe instytucje uprawnione do kontroli i audytu, Komisję Europejską 
i Europejski Trybunał Obrachunkowy (zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 
r.) 

j) Wnioskodawca przedstawił mechanizmy zapewnienia współfinansowania na 
rzecz ostatecznych odbiorców, dodatkowego w stosunku do wkładu z  
programu w ramach realizacji projektu (w zakresie, o którym mowa w art. 7 
ust. 2, lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 
marca 2014 r.) 

Dotyczy części B.III karty oceny merytorycznej (Potencjał i doświadczenie 
projektodawcy) 
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19. Zapewnienie zgodności interesów 

 

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

W sytuacji przeznaczenia przez Wnioskodawcę własnych środków finansowych na 
wdrażanie instrumentów finansowych lub podział ryzyka w ramach projektu, w 
ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca przedstawił 
odpowiednie rozwiązania w celu zapewnienia zgodności interesów oraz 
zmniejszenia możliwego konfliktu interesów (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2, lit. f 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

Dotyczy części B.III karty oceny merytorycznej (Potencjał i doświadczenie 
projektodawcy) 

Kryterium obligatoryjne – jeśli dotyczy - 
spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
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Załącznik 3b - Kryteria wyboru Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach 14 Osi RPO WL 2014 – 
2020 – Pomoc Techniczna  

 
OCENA MERYTORYCZNA 

Kryteria merytoryczne 
Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zdolność beneficjenta do realizacji 
RPD PT. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego we wniosku o 
dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy  beneficjent projektów zawartych w RPD 
PT posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność projektów pod względem 
technicznym i finansowym. 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2. Zgodność RPD PT z przepisami prawa 
w sytuacji gdy jego realizacja 
rozpoczęła się przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie.  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji oraz oświadczenia zawartych we 
wniosku o dofinansowanie. 

Jeżeli projekt/y objęte RPD PT rozpoczął/-ęły się przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie, ocenie podlegać będzie, czy od początku jego/ich realizacji przestrzegano 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących tego/tych projektu/ów. 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3. Zgodność RPD PT z zasadami 
równości szans i niedyskryminacji, a 
także równości szans kobiet i 
mężczyzn oraz zrównoważonego 
rozwoju. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego we wniosku o 
dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zawarte w RPD PT projekty są 
niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz zgodne z  zasadami równości szans i niedyskryminacji, 
a także równości szans kobiet i mężczyzn oraz zrównoważonego rozwoju 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

4. Zgodność RPD PT z prawodawstwem 
unijnym i krajowym oraz 
dokumentami programowymi. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji i oświadczenia zawartych we 
wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zawarte w RPD PT projekty są zgodne z 
prawodawstwem unijnym i krajowym oraz dokumentami programowymi. 

5. Wkład RPD PT w osiągnięcie celów i 
rezultatów 14 Osi Priorytetowej RPO 
WL 2014-2020 – Pomoc Techniczna. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji i oświadczenia zawartych we 
wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zawarte w RPD PT projekty wniosą wkład 
w osiągnięcie celów i rezultatów 14 Osi Priorytetowej RPO WL 2014-2020 – Pomoc 
Techniczna wyrażony za pomocą wskaźników ustalonych w SZOOP (czy w RPD PT zostały 
przewidziane wskaźniki adekwatne do rodzajów projektów) 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

6. Prawidłowość kategorii interwencji. Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W ramach kryteriów ocenie podlegać będzie, czy projekty objęte RPD PT są zgodne z 
właściwymi kategoriami interwencji określonymi w RPO WL 2014-2020 dla 14 Osi 
Priorytetowej. 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

7. Kwalifikowalność wydatków 
przewidzianych w RPD PT zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
wykorzystania środków pomocy 
technicznej na lata 2014-2020 
wydanymi przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zgodność wydatków z zapisami wytycznych 
horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

8. Racjonalność rodzaju i wysokości 
wydatków zaplanowanych w RPD 
PT. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie. W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy rodzaje i wysokość 
wydatków zaplanowanych w projektach zawartych w RPD PT są racjonalne, biorąc pod 
uwagę działania w ramach projektów, którym te wydatki służą 

Kryterium obligatoryjne 
 – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 

Załącznik 3c - Kryteria oceny strategicznej zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekty pozakonkursowe dla wszystkich Działań Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego)   

 

I. OCENA STRATEGICZNA24 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR 

A. KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT LOF25 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium26 Opis znaczenia kryterium 

1 
Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do 
wsparcia w ramach  Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 
Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i ich 

zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF27. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawcą jest Jednostka 
Samorządu Terytorialnego wchodząca w skład Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego i będąca stroną porozumienia o współpracy w zakresie 
realizacji ZIT z dn. 30 marca 2015 r. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do uznania za 
projekt wybierany w trybie 
pozakonkursowym, a co za tym idzie 
wpisaniem projektu na listę projektów 
strategicznych. 

2 
Czy projekt będzie realizowany na terenie 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do uznania za 
projekt wybierany w trybie 
pozakonkursowym, a co za tym idzie 

 
24  Dokonywana w oparciu o przedmiotowe kryteria przez IP ZIT, zgodnie z zasadami oceny strategicznej zgodności ze Strategią ZIT LOF. 
25  Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oceny strategicznej zgodności ze Strategią ZIT skutkuje odrzuceniem złożonej uproszczonej 
fiszki projektowej.  
26  Informacja o zasadach oceny kryterium. 
27  LOF - Lubelski Obszar Funkcjonalny. 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 
Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i ich 
zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF.  

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli obszar realizacji 
przedsięwzięcia znajduje się na terenie gmin/y leżących/ej na obszarze 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. 

wpisaniem projektu na listę projektów 
strategicznych. 

3 

Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych 
potrzeb Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 
Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i ich 

zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt wynika ze 
zdiagnozowanych potrzeb i jest odpowiedzią na główne i istotne 
problemy określone w Strategii ZIT, wpisując się w działania 
realizowane w ramach Priorytetów Rozwojowych. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do uznania za 
projekt wybierany w trybie 
pozakonkursowym, a co za tym idzie 
wpisaniem projektu na listę projektów 
strategicznych. 

4 

Czy projekt ma charakter ponadlokalny i 
jest zgodny z celami strategii 
terytorialnych? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 
Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i ich 
zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF.  

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt jest spójny oraz 
przyczynia się do osiągania Priorytetów Rozwojowych zdefiniowanych 
w ramach Celów Rozwojowych Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych LOF oraz celów Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.).  

Potrzeba realizacji projektu wynikać powinna ze wskazanych 
określonych kierunków działań w ww. dokumentach.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do uznania za 
projekt wybierany w trybie 
pozakonkursowym, a co za tym idzie 
wpisaniem projektu na listę projektów 
strategicznych. 

 

5 

Czy projekt charakteryzuje zintegrowany 
charakter? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do uznania za 
projekt wybierany w trybie 
pozakonkursowym, a co za tym idzie 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 
Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i ich 

zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt jest powiązany 
tematycznie co najmniej z jednym innym projektem28 w ramach 
wspólnego celu jaki ma zostać osiągnięty. 

wpisaniem projektu na listę projektów 
strategicznych. 

7 
Czy projekt jest zgodny z obszarami 
wsparcia RPO WL na lata 2014-2020? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 
Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i ich 
zgodności z  zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego i 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt jest zgodny z 
celem/ami szczegółowym/mi i typem/ami projektów określonymi w 
kartach opisu działań dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom 
Terytorialnym ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 – 2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do uznania za 
projekt wybierany w trybie 
pozakonkursowym, a co za tym idzie 
wpisaniem projektu na listę projektów 
strategicznych. 

8 

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia 
wskaźników monitoringu określonych w 
Strategii ZIT LOF? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 
Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i ich 
zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt przyczynia się do 
osiągnięcia wskaźników monitoringu określonych w Strategii ZIT LOF. 
Projekt powinien pokazać wpływ na realizację wskaźników i celów 
Strategii. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do uznania za 
projekt wybierany w trybie 
pozakonkursowym, a co za tym idzie 
wpisaniem projektu na listę projektów 
strategicznych. 

9 

Czy projekt przyczynia się do realizacji 
wskaźników określonych w RPO WL 2014-
2020? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do uznania za 
projekt wybierany w trybie 
pozakonkursowym, a co za tym idzie 

 
28 Projekt w rozumieniu art. 2 pkt. 18 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146) 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 
Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i  
ich zgodności z  zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego i 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt przyczynia się do 
osiągnięcia wskaźników określonych w RPO WL 2014-2020. 

wpisaniem projektu na listę projektów 
strategicznych. 
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Załącznik 3d - Kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne  wyboru projektów dla Działań współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez DW EFRR 

 

I.Ocena formalna 

 

I. OCENA FORMALNA 

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR  

WDRAŻANE PRZEZ DW EFRR  

 

A.Kryteria formalne dostępu 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU29 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium30 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 kryterium weryfikowana będzie zgodność statusu 

wnioskodawcy z typami potencjalnych beneficjentów określonych 

w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WL 2014-

2020"31 oraz w Regulaminie konkursu (jeżeli katalog typów 

beneficjentów w ramach danego konkursu jest węższy niż wynika 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

 
29 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

30 Informacja o zasadach oceny kryterium.  

31 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r.   
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ze "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WL 2014-

2020”32). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu i dokumentów 

potwierdzających status wnioskodawcy.  

2. Każdy z partnerów, o ile dotyczy, jest 

uprawniony do aplikowania w ramach 

danego naboru wniosków. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

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

W kryterium weryfikowana będzie zgodność statusu partnera 

projektu z typami potencjalnych beneficjentów określonych w 

"Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WL 2014-2020"33 

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”34). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu i dokumentów 

potwierdzających status partnera. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

3. Wnioskodawca ani żaden z partnerów 

nie zostali wykluczeni z możliwości 

ubiegania się o wsparcie z funduszy 

strukturalnych w trybie określonym w 

przepisach o finansach publicznych 

i/lub wobec wnioskodawcy ani 

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. 

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.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy/partnera projektu zawartego we wniosku o 

dofinansowanie projektu oraz na podstawie informacji z 

Ministerstwa Finansów (w odniesieniu do możliwości wykluczenia 

z możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych 

w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych).  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 
32 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r.  

33 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
34 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
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4. Projekt został złożony w odpowiedzi na 

właściwy nabór. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych „TAK”, „NIE”.  

W ramach kryterium badane jest, czy projekt wpisuje się w 

założenia określone w SZOOP35 oraz Regulaminie konkursu 

(jeżeli założenia w ramach danego konkursu zostały zawężone 

względem "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WL 

2014-2020”36), czy przyjęte założenia projektu kwalifikują go do 

wsparcia w ramach naboru, do którego został on złożony. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z regulaminem 

konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

5. Typ projektu jest zgodny z listą typów 

projektów w danym Działaniu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych „TAK”, „NIE”.  

W ramach kryterium badane jest, czy projekt mieści się w 

katalogu możliwych do realizacji typów projektów w danym 

działaniu, wskazanych w SZOOP37 oraz w Regulaminie konkursu 

(jeżeli katalog możliwych do realizacji typów projektów w ramach 

danego konkursu jest węższy niż wynika ze "Szczegółowego 

opisu osi priorytetowych RPO WL 2014-2020”38). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z regulaminem 

konkursu.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

6. Projekt realizowany jest na obszarze 

województwa lubelskiego, w 

szczególności na terenie określonym w 

danym Działaniu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych „TAK”, „NIE”.   

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z SZOOP39 

oraz regulaminem konkursu (jeżeli obszar realizacji projektu w 

ramach danego konkursu został zawężony względem 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

 
35 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
36 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
37 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
38 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
39 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
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"Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WL 2014-

2020”40).  

7. Całkowita wartość projektu jest zgodna 

z przedziałem kwotowym minimalnej i 

maksymalnej wartości projektu, 

przewidzianym dla danego 

Działania/typu projektów. 

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 projektu i ich zgodności z SZOOP41 

oraz regulaminem konkursu (w przypadku projektów 

konkursowych). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

8. Kwota dofinansowania jest zgodna z 

przedziałem kwotowym minimalnej i 

maksymalnej kwoty dofinansowania, 

przewidzianym dla danego 

Działania/typu projektu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z SZOOP42 

oraz regulaminem konkursu (w przypadku projektów 

konkursowych). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

9. Termin realizacji projektu, rozumiany 

jako daty brzegowe rozpoczęcia i 

zakończenia projektu, jest zgodny z 

zasadami przewidzianymi w 

rozporządzeniu ogólnym (art. 65 ust. 6) 

oraz właściwym rozporządzeniem 

dotyczącym udzielania pomocy 

publicznej. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych „TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z art. 65 ust. 6 

rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, wykluczającego 

możliwość dofinansowania projektów zrealizowanych oraz z 

właściwym rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy 

publicznej.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

10.  Projekt składany jako strategiczny jest 

umieszczony w wykazie projektów 

pozakonkursowych w ramach danego 

Działania RPO WL. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie aktualnego 

Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w 

ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do 

SZOOP.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

 

 

 

 

 

 
40 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
41 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
42 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
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B.Kryteria formalne poprawności 

B. KRYTERIA FORMALNE POPRAWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Informacje we wniosku i załącznikach 

są spójne, poprawne i zgodne z 

obowiązującymi dokumentami 

składającymi się na Regulamin 

konkursu/Zasady wyboru projektów do 

dofinansowania w trybie 

pozakonkursowym Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych „TAK”, „NIE”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie i załączników. W ramach kryterium ocenie 

podlegać będzie (w ramach pytań pomocniczych możliwe 

przyznanie wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”): 

1. Czy przewidziane w projekcie wydatki są zgodne z 

katalogiem kosztów kwalifikowanych zawartym w 

wytycznych do kwalifikowalności (w tym kwalifikowalności 

podatku VAT w projekcie), w Regulaminie konkursu, 

SZOOP43 i/lub właściwym schemacie pomocy publicznej? 

2. Czy wysokość kosztów w poszczególnych kategoriach jest 

zgodna z Regulaminem konkursu, SZOOP44 i/lub właściwym 

schematem pomocy publicznej? 

3. Czy poziom dofinansowania został właściwie wyliczony? 

4. Czy przyznanie dofinasowania wnioskodawcy nie spowoduje 

przekroczenia maksymalnych pułapów pomocy de minimis, 

określonych 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 (jeśli dotyczy)45?   

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 (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna (wartość logiczna: 

„TAK” lub „NIE DOTYCZY”). W trakcie oceny kryterium 

wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, 

poprawę i wyjaśnienie. 

 
43 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
44 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
45  Do oceny spełnienia przez projekt kryterium przyjmuje się wartość pomocy de minimis uzyskanej przez „jedno przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku podatkowego oraz 

dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz wartość wnioskowanego dofinansowania w projekcie w formie pomocy de minimis, przeliczonego po kursie EUR (kurs 
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5. Czy projekt zakłada wskaźniki adekwatne do zakresu 

rzeczowego i czy wybrano wszystkie adekwatne wskaźniki (w 

tym wskaźniki z ram wykonania)? 

6. Czy projekt ma zapewnioną trwałość organizacyjną, 

finansową i instytucjonalną? 

7. Czy okres realizacji projektu nie wykracza poza okres zgodny 

z zasadą n+3, tj. czy okres realizacji projektu nie wykracza 

poza datę końcową okresu kwalifikowalności określoną w art. 

65 ust. 2 Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. , tj. 31 grudnia 2023 oraz czy realizacja 

projektu46 nie trwa dłużej niż okres n+3, gdzie n rozumiane 

jest jako rok, w którym została podpisana umowa o 

dofinansowanie?  

8. Czy przedłożone dokumenty są zgodne z obowiązującymi 

wytycznymi, przepisami prawa oraz zasadami opisanymi w 

Instrukcji wypełniania załączników? 

9. Czy informacje zawarte we wniosku oraz w przedłożonych 

dokumentach są spójne i poprawne? 

10. Czy dokumentacja środowiskowa jest zgodna z zakresem 

wniosku o dofinansowanie oraz: 

a) w przypadku, gdy przedłożono pełną dokumentację i 

zezwolenie na realizację inwestycji – czy dokumentacja 

środowiskowa jest zgodna z dokumentacją, stanowiącą 

zezwolenie na realizację inwestycji przedłożoną na etapie 

aplikowania o środki?  

b) w przypadku, gdy na etapie składania wniosku o 

dofinasowanie nie przedłożono pełnej dokumentacji 

technicznej i zezwolenia na realizację inwestycji – czy do 

wniosku o dofinasowanie dołączono zobowiązanie do 

przedłożenia pełnej dokumentacji technicznej i 

zezwolenia na realizację inwestycji przed złożeniem 

pierwszego wniosku o płatność (dotyczy wyłącznie 

projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym 

 
średni walut obcych, ogłaszany przez NBP) z dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Kwestia dopuszczalnej wartości pomocy 
de minimis udzielonej „jednemu przedsiębiorstwu” jest również badana na etapie przed podpisaniem umowy. 

46 Okres realizacji projektu rozumiany jest jako czas od zawarcia umowy/porozumienia/zobowiązania o dofinasowanie projektu (czas zawarcia umowy/porozumienia 
oszacowany przez wnioskodawcę w oparciu o terminy wynikające z regulaminu konkursu) do daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu (data sporządzenia protokołu 
odbioru końcowego lub data faktycznego zakończenia robót/zrealizowania dostaw lub usług wskazana w protokole/dzienniku budowy, jeżeli jest wcześniejsza od daty jego 
sporządzenia, w przypadku projektów nieinwestycyjnych za ww. termin przyjmuje się datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie). 
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określonych w dokumentach zatwierdzonych przez KE tj.: 

e-geodezji, dróg wojewódzkich, zakupu taboru 

kolejowego, RIPOK, Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego oraz projektów realizowanych w formule 

ZIT/SIT)47 zgodnych z dokumentacja środowiskową?  

11. Czy dokumenty, składające się na zezwolenie na 

realizację inwestycji zostały wydane z uwzględnieniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli była 

wymagana, tj.: 

a)  w przypadku, gdy przedłożono pełną dokumentację i 

zezwolenie na realizację inwestycji - czy dokumenty, 

składające się na zezwolenie na realizację inwestycji 

zostały wydane z uwzględnieniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli była 

wymagana)? 

b) w przypadku, gdy na etapie składania wniosku o 

dofinasowanie nie przedłożono pełnej dokumentacji 

technicznej i zezwolenia na realizację inwestycji – czy do 

wniosku o dofinasowanie dołączono zobowiązanie do 

przedłożenia zezwolenia na realizację inwestycji przed 

złożeniem pierwszego wniosku o płatność (dotyczy 

wyłącznie projektów realizowanych w trybie 

pozakonkursowym określonych w dokumentach 

zatwierdzonych przez KE tj.: e-geodezji, dróg 

wojewódzkich, zakupu taboru kolejowego, RIPOK, 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz projektów 

realizowanych w formule ZIT/SIT)48 wydanego z 

 
47 W przypadku wariantu 10 lit b, przed złożeniem wniosku o płatność, w którym będą ujmowane do rozliczenia pierwsze wydatki związane z realizacją danego zadania 

inwestycyjnego, zostanie dokonana weryfikacja zgodności dokumentacji środowiskowej z dokumentacją stanowiącą zezwolenie na realizację inwestycji. Przez weryfikację 
zgodności dokumentacji środowiskowej z dokumentacją składającą się na zezwolenie na realizację inwestycji przed wnioskiem o płatność rozumie się przedstawioną pełną 
dokumentację techniczną i zezwolenie na realizację inwestycji w ramach danego zadania inwestycyjnego, na podstawie, której wydatki będą ujęte we wniosku o płatność 
(dokumentacja danego partnera projektu lub lidera). Nieprzedstawienie prawidłowej i kompletnej dokumentacji lub niezgodność dokumentacji środowiskowej z 
dokumentacją stanowiącą zezwolenie na realizację inwestycji stanowić będzie podstawę do odmowy wypłaty dofinansowania oraz może stanowić podstawę rozwiązania 
umowy o dofinasowanie. 

48 W przypadku wariantu 11 lit b, przed złożeniem wniosku o płatność, w którym będą ujmowane do rozliczenia pierwsze wydatki związane z realizacją danego zadania 
inwestycyjnego, zostanie dokonana weryfikacja wydania dokumentacji stanowiącej zezwolenie na realizację inwestycji z uwzględnieniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (jeżeli była wymagana). Przez weryfikację wydania dokumentacji składającej się na zezwolenie na realizację inwestycji z uwzględnieniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli była wymagana) przed wnioskiem o płatność rozumie się przedstawione zezwolenie na realizację inwestycji w ramach danego 
zadania inwestycyjnego, na podstawie, którego wydatki będą ujęte we wniosku o płatność (dokumentacja danego partnera projektu lub lidera). Nieprzedstawienie 
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uwzględnieniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (jeżeli była wymagana)? 

12. Czy przewidziane w projekcie narzędzia informacji i 

promocji są zgodne z zaleceniami w tym zakresie, w 

szczególności z zasadami wskazanymi w Księdze 

identyfikacji wizualnej oraz Podręczniku wnioskodawcy i 

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i promocji? 

13. Czy realizacja projektu jest zgodna z właściwymi 

przepisami prawa w przypadku projektów, których 

realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie? (weryfikowane na podstawie 

oświadczenia) 

14. Czy wnioskodawca dokonał właściwej analizy projektu 

pod kątem przesłanek wynikających z art. 107 ust. 1 

TFUE? 

a) czy w przypadku projektów częściowo objętych 

pomocą publiczną/pomocą de minimis przeprowadzono 

test pomocy publicznej w odniesieniu do całości 

inwestycji? 

b) czy w przypadku infrastruktury podwójnego 

wykorzystania zastosowano właściwe kryterium oraz 

proporcję jej wykorzystania na cele gospodarcze i 

niegospodarcze? 

15. Czy właściwie wybrano kategorie interwencji, działy 

gospodarki, formy finansowania i miejsca realizacji? 

16. Czy projekt zakłada prawidłowe sposoby zarządzania 

projektem?  

 

 

 

 

 
prawidłowego i kompletnego zezwolenia na realizację inwestycji lub wydanie go bez uwzględnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli była wymagana)  
stanowić będzie podstawę do odmowy wypłaty dofinansowania oraz może stanowić podstawę rozwiązania umowy o dofinasowanie. 
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C.Kryteria formalne specyficzne 

DZIAŁANIE 1.1 REGIONALNA INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Przedmiotem projektu jest 
wsparcie infrastruktury 
badawczej49, w rozumieniu 
przepisów prawa wspólnotowego 
dotyczących pomocy publicznej 
(zgodnie z art. 2 pkt 91 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 
651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym z zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu). 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Ocenie podlegać będzie powiązanie pomiędzy elementami infrastruktury 
badawczej, a pracami B+R, które będą na niej prowadzone. 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

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

 

2. Inwestycje i działania objęte 
projektem są uwzględnione w 
Załączniku 5b do Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa 
Lubelskiego, w szczególności:  

1) są zgodne z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020, tj. projekt 
zakłada inwestycję w obszarze 
inteligentnych specjalizacji regionu 
zgodnych z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 roku oraz 
badania (wynikające z 
przedstawionej agendy B+R) 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

 

W ramach kryterium dodatkowo ocenie podlegać będzie, czy: 

a) projekt został ujęty w załączniku 5b do Kontraktu Terytorialnego 
dla Województwa Lubelskiego w wersji obowiązującej na dzień 
dokonywania oceny danego wniosku o dofinansowanie, przy 
zastrzeżeniu, że weryfikacji podlega zgodność w zakresie: nazwy 
projektu, beneficjenta i lidera konsorcjum (jeśli dotyczy) 

oraz 

b) Wnioskodawca przedstawił oświadczenie o spójności agendy 
badawczej, ujętej w ramach wniosku o dofinansowanie z opisem 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

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

 
49 Infrastruktura badawcza oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach i obejmuje wyposażenie 

naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę ̨opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych taką jak sieć, 
infrastrukturę ̨komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę ̨łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych. Takie rożne rodzaje infrastruktury 
badawczej mogą ̨być ́zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów) zgodnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie 
wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC). 



54 
 

wykonywane w infrastrukturze 
wspartej w wyniku realizacji 
projektu będą zgodne z obszarem 
inteligentnych specjalizacji;  

2) zostały uzgodnione z ministrem 
właściwym ds. nauki i szkolnictwa 
wyższego i ministrem właściwym 
ds. rozwoju regionalnego w celu 
uniknięcia powielania inwestycji. 

planowanych celów badawczych/planowanego programu badań 
zawartego w uzgodnionym wniosku (fiszce), który stanowi 
podstawę ujęcia danego przedsięwzięcia w ramach Kontraktu 
Terytorialnego. 

 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

3. Stworzona/doposażona 
infrastruktura B+R w jednostkach 
naukowych stanowi element 
dopełniający istniejące zasoby (ale 
jednocześnie ich nie powiela), w 
tym powstałe w ramach wsparcia 
udzielonego w ramach 
perspektywy 2007-2013.  

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

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

4. W ramach projektu określono 
wskaźnik odnoszący się do 
przychodów z działalności 
prowadzonej przy wykorzystaniu 
wspartej infrastruktury badawczej.  

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Wartość przedmiotowego wskaźnika należy odnosić do przychodów 
pochodzących z działalności komercyjnej. Wartość wskaźnika będzie 
osiągnięta na koniec okresu kwalifikowalności lub trwałości projektu, nie 
później jednak niż na moment złożenia dokumentów zamknięcia 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020.   

 

Wartość wskaźnika będzie weryfikowana na podstawie umowy o 
dofinansowanie z Beneficjentem, a następnie podczas kontroli trwałości 
projektu.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

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

5. Finansowanie infrastruktury 
informacyjno-komunikacyjnej (TIK) 
w jednostkach naukowych jest 
możliwe tylko wówczas, gdy 
infrastruktura ta jest niezbędna do 
realizacji projektu badawczo-
rozwojowego. 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może zostać 
poproszony o uzupełnienie, poprawę 
i wyjaśnienie. 
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6. W ramach projektu określono 
wskaźnik/-i wydajności 
infrastruktury badawczej na 
potrzeby monitorowania sposobu 
jej wykorzystania zgodnie z 
zasadami określonymi w 
Regulaminie konkursu. 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

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

 

 

 

 
50 Wielkopowierzchniowy obiekt handlowy - obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

DZIAŁANIE 3.1 TERENY INWESTYCYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Przedsięwzięcie w zakresie wsparcia 
terenów inwestycyjnych nie powiela 
dostępnej infrastruktury (chyba, że limit 
dostępnej infrastruktury został 
wyczerpany). 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
wiarygodnych analiz świadczących o wykorzystaniu przez beneficjenta dotychczas 
dostępnej na jego terenie infrastruktury, stanowiących załącznik do wniosku o 
dofinansowanie. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

 

2. Teren, którego dotyczy projekt, nie 
będzie przeznaczony wyłącznie pod 
wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe50. 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

3. Teren, którego dotyczy projekt jest 
przeznaczony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego (lub 
innym 

Kryteria zerojedynkowe.   

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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DZIAŁANIE 3.6 MARKETING GOSPODARCZY  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Kryteria dotyczące typu 1 projektów 

1 Działania zapisane w projekcie są zgodne 
z ofertą przedsiębiorstwa. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

równoważnym dokumencie, o którym 
mowa w art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2015 poz. 199) pod inwestycje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego (lub innego 
równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016, poz. 778 
z późn. zm)) potwierdzającego przeznaczenie terenu pod inwestycje, 
stanowiącego załącznik do wniosku o dofinasowanie. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium ocenia, czy teren inwestycyjny będący przedmiotem projektu 
przeznaczony jest pod działalność gospodarczą, zarówno produkcyjną jak i 
usługową. Niedopuszczalne jest uzbrajanie terenu pod zabudowę mieszkaniową, 
tereny sportu oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. W przypadku, gdy całość uzbrajanego w wyniku 
realizacji projektu terenu przeznaczona będzie pod zabudowę mieszkaniową, 
tereny sportu oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych wniosek nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach 
Działania 3.1 (automatyczne odrzucenie wniosku o dofinansowanie).W przypadku 
projektów, w ramach których tylko część uzbrajanego terenu przeznaczona będzie 
pod zabudowę mieszkaniową, tereny sportu oraz tereny zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych zaś pozostała część 
przeznaczona zostanie pod działalność gospodarczą, projekty takie kwalifikują się 
do wparcia w ramach Działania 3.1, z zastrzeżeniem, iż część projektu związana z 
uzbrojeniem pod  zabudowę mieszkaniową, tereny sportu oraz tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych uznana 
będzie za niekwalifikowaną w ramach projektu (możliwość poprawy wniosku o 
dofinansowanie w tym zakresie).  

W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może zostać poproszony 
o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 
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Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

2 Działania zapisane w projekcie są zgodne 
z planem marketingowym 
przedsiębiorstwa. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3. Zakres oferowanych produktów / usług. Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt skierowany jest na nowe rynki zbytu. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

4. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

W ramach kryterium oceniane będzie czy we wniosku podano informacje dotyczące 
spełniania norm/wymagań dla produktu/usługi, posiadanych/planowanych certyfikatów, 
w odniesieniu do produktu/usługi, które są/będą przedmiotem eksportu lub  czy zawarto 
w dokumentacji aplikacyjnej opis i uzasadnienie w przypadku, gdy ze względu na swoją 
specyfikę produkt/usługa będący przedmiotem eksportu nie muszą spełniać żadnych 
norm/ wymagań/ warunków/ certyfikatów. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

Kryteria dotyczące typu 2 projektów 

1.  Grupa odbiorców działań promocji 
gospodarczej została wskazana w 
dokumentacji projektowej i poprawnie 
uzasadniona z punktu widzenia celów 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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projektu i planowanych do osiągnięcia 
rezultatów. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

2. Wnioskodawca w dokumentacji 
projektowej wykazał posiadanie lub 
planowane opracowanie mechanizmu 
monitorowania efektów prowadzonych 
działań promocji gospodarczej. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia  kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3. Wnioskodawca określa iż działania 
promocji gospodarczej realizowane będą 
co najmniej w zasięgu ogólnopolskim (z 
wyłączeniem województwa lubelskiego), 
wykorzystując media o zasięgu 
ogólnokrajowym lub międzynarodowym 
(np. na platformach cyfrowych). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

4. Wnioskodawca uwzględnił w projekcie (i 
uzasadnił przydatność w kontekście 
zaplanowanych rezultatów projektu) co 
najmniej 2 różne kanały promocji (w tym 
obligatoryjnie co najmniej 1 
wykorzystujący technologie 
informacyjno-komunikacyjne). 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Do kanałów promocji należą m.in.: 

1. Reklama telewizyjna, radiowa, internetowa, prasowa oraz zewnętrzna 

2. Promocja sprzedaży (konkursy, odpowiednia ekspozycja promowanego produktu lub 
usługi itp.) 

3. Promocja osobista (wydarzenia, konferencje, misje gospodarcze, spotkania typu B2B 
itp.) 

4. Public relations (kontakty z mediami) 

5. Nowoczesne formy kanałów promocyjnych (marketing szeptany, marketing 
wyszukiwarkowy, flash mob, marketing w mediach społecznościowych itp.) 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

Kryteria dotyczące projektów typu 1 i 2 

1. Wnioskodawca założył w dokumentacji 
projektowej efekty realizacji projektu w 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
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postaci podpisanych 
porozumień/kontraktów/ listów 
intencyjnych z zewnętrznymi 
kontrahentami/podmiotami lub wzrostu 
eksportu / inwestycji w regionie. 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 

DZIAŁANIE 4.1 WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Inwestycja jest zgodna z programami 
ochrony powietrza – dla aglomeracji 
lubelskiej (miasta Lublin) i/lub dla strefy 
lubelskiej (pozostałego obszaru 
województwa), przyjętymi przez Sejmik 
Województwa Lubelskiego w dniu 
20.11.2017 r., aby zapewnić zgodność  
z wymogami Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/50/EC z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

2. Inwestycje w OZE uwzględniają wymogi 
wynikające z planowania 
zagospodarowania przestrzennego tzn. 
realizację inwestycji w OZE w określonej 
lokalizacji umożliwiają obowiązujące 
gminne dokumenty planistyczne lub 
ważna decyzja lokalizacyjna (Nie dotyczy 
projektów, których odbiorcami są 
użytkownicy indywidualni). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

 

3. Projekty dotyczące źródeł opartych o 
energię wody są usytułowane wyłącznie 
na już istniejących budowlach 
piętrzących lub wyposażonych w 
hydroelektrownie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnej drożności budowli dla 
przemieszczeń fauny wodnej.  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

4.  Spełnienie wymogów szacowanej 
redukcji CO2. 

Kryterium zerojedynkowe. Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”.  

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: 

✓ W przypadku działań z zakresu nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji zostanie zwiększona 
efektywność energetyczna o co najmniej 10% w 
porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i 
elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych 
technologii? 

✓ W przypadku przebudowy istniejących instalacji na 
wysokosprawną kogenerację, działania skutkują redukcją 
CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących 
instalacji? 

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

 

5. Projekt przeciwdziała ubóstwu 
energetycznemu (Nie dotyczy budynków 
użyteczności publicznej). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

6. Instalacje kogeneracyjne dostarczają 
energię do budynków, które 
charakteryzują się zwiększoną 
efektywnością energetyczną i 
ograniczonym zapotrzebowaniem na 
energię (lub takie inwestycje realizowane 
są jednocześnie z podłączeniem do 
instalacji kogeneracyjnej). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy:  

✓ Instalacje kogeneracyjne dostarczają energię do 
budynków, które charakteryzują się zwiększoną 
efektywnością energetyczną, tj. poziom zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym 
na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 
do przyznania dofinansowania. 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać 
poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 
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ciepłej wody użytkowej określony w audycie 
energetycznym EPH+W jest mniejszy niż cząstkowe 
maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej [kWh/(m2 × rok)] obowiązujące od 1 stycznia 
2017 r. (od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynku 
zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, 
prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego 
jego własnością) określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. 
zm.)?  

✓ Instalacje kogeneracyjne dostarczają energię do 
budynków, które charakteryzują się ograniczonym 
zapotrzebowaniem na energię (lub takie inwestycje 
realizowane są jednocześnie z podłączeniem do 
instalacji kogeneracyjnej)?  

7. Moc instalacji wspartych w projekcie nie 
przekracza w przypadku:  

1) energii wodnej – 5 MWe,  

2) energii wiatru – 5 MWe,  

3) energii słonecznej – 2 MWe/MWth,  

4) energii geotermalnej lub aerotermalnej 
– 2 MWth,  

5) energii biogazu – 1 MWe,  

6) energii biomasy – 5 MWth/MWe. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 
do przyznania dofinansowania. 

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

 

8. Źródła ciepła opalane biomasą spełniają 
co najmniej 5 klasę normy europejskiej 
EN 303-5:2012 lub nowszą (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w 
sprawie wymagań dla kotłów na paliwo 
stałe (Dz. U. poz. 1690)).  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 
do przyznania dofinansowania. 

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

 

9. Zakres projektu nie obejmuje wsparcia 
opisanego w art. 1 ust. 2–5 
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz 
w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne 
do przyznania dofinansowania. 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać 
poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 
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r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis. 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium.  

 

 

DZIAŁANIE 5.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA PUBLICZNEGO 
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zakres projektu oraz optymalny zestaw 
działań zwiększających efektywność 
energetyczną w danym budynku wynika z 
wcześniej przygotowanego audytu 
energetycznego51 lub audytu 
efektywności energetycznej52.  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

W przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne 
będących ich własnością należy przyjąć normy w zakresie 
zastosowanych rozwiązań energooszczędnych obowiązujące od 1 
stycznia 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (z późniejszymi 
zmianami). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

2.  Spełnienie wymogów minimalnej 
poprawy efektywności energetycznej, 
szacowanej redukcji CO2 i pyłu PM10. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz audytu energetycznego53/audytu 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

 
51  Audyt przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami). 
52  Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej 
oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912). 
53  Audyt przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami). 
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efektywności energetycznej54. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium.  

W przypadku działań związanych z poprawą efektywności 
energetycznej przewidziane działania skutkują poprawą efektywności 
energetycznej określonej dla energii końcowej, o co najmniej 25% w 
odniesieniu do stanu istniejącego.  

W przypadku projektów z zakresu kogeneracji lub dotyczących 
wymiany/modernizacji innych małych obiektów i urządzeń 
energetycznego spalania/ wymiany źródła ciepła, działania skutkują 
uzyskaniem szacowanej redukcji emisji CO2, o co najmniej 30% w 
odniesieniu do stanu istniejącego (warunek dla każdego 
poszczególnego modernizowanego/ wymienianego źródła ciepła w 
projekcie w ramach kosztów kwalifikowalnych) oraz zwiększeniem 
efektywności energetycznej. 

W przypadku działań z zakresu nowych instalacji wysokosprawnej 
kogeneracji zostanie zwiększona efektywność energetyczna o co 
najmniej 10 % w porównaniu do rozdzielnej produkcji energii cieplnej i 
elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.  

W przypadku działań z zakresu energetycznego wykorzystania biomasy 
działania skutkują redukcją emisji pyłu PM10 o co najmniej 10% w 
odniesieniu do stanu istniejącego. 

Ponadto, w opisie projektu we wniosku o dofinansowanie, 
wnioskodawca będzie musiał powołać się na zapisy audytu 
energetycznego 55/audytu efektywności energetycznej56, z których 
wynika zasadność realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego dla 
odnawialnych źródeł energii. 

3. Projekt z zakresu termomodernizacji 
szpitali dotyczy jedynie obiektów, których 
funkcjonowanie w publicznym systemie 
ochrony zdrowia będzie wynikało z map 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

 
54  Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej 
oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912).  
55  Audyt przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart  
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami). 
56  Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912). 
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potrzeb zdrowotnych opracowanych 
przez Ministerstwo Zdrowia.57,58 

uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium (np. opinia 
wojewody). 

4. W przypadku wymiany źródła ciepła 
budynek nie jest podłączony do sieci 
ciepłowniczej lub podłączenie do sieci 
ciepłowniczej jest niemożliwe lub 
nieracjonalne pod względem 
ekonomicznym. 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy dla przedmiotowej inwestycji 
nie zachodzi możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.  

 

Jeżeli zachodzi możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej 
czy wnioskodawca przedstawił uzasadnienie, że podłączenie do sieci 
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest racjonalne pod względem 
ekonomicznym. W przypadku braku takich sieci, wnioskodawca składa 
potwierdzenie w formie zaświadczenia/oświadczenia odpowiedniego 
organu, iż na danym obszarze objętym projektem podłączenie do sieci 
ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na 
danym obszarze został zaplanowany po okresie realizacji Programu, 
czyli po 2023 r. lub przedstawia uzasadnienie, że podłączenie do takiej 
sieci będzie nieracjonalne pod względem ekonomicznym.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

5. Wymiana/modernizacja małych obiektów 
i urządzeń energetycznego spalania 
(innych niż projekty z zakresu kogeneracji) 
wykorzystuje odnawialne źródła energii. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

 
57 W odniesieniu do placówek ochrony zdrowia (POZ oraz AOS) zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej pozostających własnością gminy zasadność wsparcia projektów z zakresu termomodernizacji 
będzie oceniana w kontekście realizacji celu publicznego i zgodnie z właściwością beneficjenta (tj. właściciela budynku użyteczności publicznej), dodatkowo w okresie trwałości projektu konieczne będzie utrzymanie 
dotychczasowego przeznaczenia pomieszczeń w budynku poddawanym termomodernizacji. 
58 Kryterium nie dotyczy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które powyższymi mapami nie jest objęte. 
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6. Elementy projektu z zakresu instalacji OZE 
w budynkach zapewniają przynajmniej 
częściowe pokrycie zapotrzebowania 
na energię w tych budynkach, a instalacja 
OZE budowana na/przy budynkach jest w 
pełni dedykowana potrzebom 
energetycznym obiektu, a jedynie 
niewykorzystana część energii 
elektrycznej jest oddawana do sieci 
dystrybucyjnej. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz danych wynikających z audytu 
energetycznego/audytu efektywności energetycznej. Wnioskodawca 
może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

7. W przypadku wymiany indywidualnego 
źródła ciepła na źródło opalane paliwem 
gazowym (w przypadku kogeneracji) lub 
biomasą, możliwe jest wsparcie tylko 
takich budynków, w których wraz z 
wymianą źródła ciepła przeprowadza się 
jednocześnie termomodernizację 
(rozumianą jako poprawa izolacyjności 
przegród budowlanych w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

 

 

DZIAŁANIE 5.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA MIESZKANIOWEGO 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zakres projektu oraz optymalny zestaw 
działań zwiększających efektywność 
energetyczną w danym budynku wynika z 
wcześniej przygotowanego audytu 
energetycznego59 lub audytu 
efektywności energetycznej60. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

 

 
59  Audyt przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów 
kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami). 
60  Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912).  
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wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

W przypadku budynków wielorodzinnych należy przyjąć normy 
w zakresie zastosowanych rozwiązań energooszczędnych 
obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (z późniejszymi 
zmianami). 

 

 

 

 

 

2.  Spełnienie wymogów minimalnej 
poprawy efektywności energetycznej, 
szacowanej redukcji CO2 i pyłu PM10. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz audytu 
energetycznego61/audytu efektywności energetycznej62. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium.  

W przypadku działań związanych z poprawą efektywności 
energetycznej przewidziane działania skutkują poprawą 
efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej, o 
co najmniej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego.  

W przypadku projektów z zakresu kogeneracji lub dotyczących 
wymiany/modernizacji innych małych obiektów i urządzeń 
energetycznego spalania/ wymiany źródła ciepła, działania 
skutkują uzyskaniem szacowanej redukcji emisji CO2, o co 
najmniej 30% w odniesieniu do stanu istniejącego (warunek 
dla każdego poszczególnego modernizowanego/ 
wymienianego źródła ciepła w projekcie w ramach kosztów 
kwalifikowalnych) oraz zwiększeniem efektywności 
energetycznej. 

W przypadku działań z zakresu nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji zostanie zwiększona 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

 
61 Audyt przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 

audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami). 
62 Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912).  
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efektywność energetyczna o co najmniej 10 % w porównaniu 
do rozdzielnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.  

W przypadku działań z zakresu energetycznego wykorzystania 
biomasy działania skutkują redukcją emisji pyłu PM10 o co 
najmniej 10% w odniesieniu do stanu istniejącego. 

Ponadto, w opisie projektu we wniosku o dofinansowanie, 
wnioskodawca będzie musiał powołać się na zapisy audytu 
energetycznego 63/audytu efektywności energetycznej64, z 
których wynika zasadność realizacji wybranego wariantu 
inwestycyjnego dla odnawialnych źródeł energii. 

3. W przypadku wymiany źródła ciepła 
budynek nie jest podłączony do sieci 
ciepłowniczej lub podłączenie do sieci 
ciepłowniczej jest niemożliwe lub 
nieracjonalne pod względem 
ekonomicznym. 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy dla przedmiotowej 
inwestycji nie zachodzi możliwość podłączenia budynku do 
sieci ciepłowniczej.  

 

Jeżeli zachodzi możliwość podłączenia budynku do sieci 
ciepłowniczej czy wnioskodawca przedstawił uzasadnienie, że 
podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest 
racjonalne pod względem ekonomicznym. W przypadku braku 
takich sieci, wnioskodawca składa potwierdzenie w formie 
zaświadczenia/oświadczenia odpowiedniego organu, iż na 
danym obszarze objętym projektem podłączenie do sieci 
ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej 
na danym obszarze został zaplanowany po okresie realizacji 
Programu, czyli po 2023 r. lub przedstawia uzasadnienie, że 
podłączenie do takiej sieci będzie nieracjonalne pod względem 
ekonomicznym.  

 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

 
63   Audyt przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 

audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami). 
64 Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912).  
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zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

4. Wymiana/modernizacja małych obiektów 
i urządzeń energetycznego spalania 
wykorzystuje odnawialne źródła energii 
(nie dotyczy projektów z zakresu 
kogeneracji oraz wymiany źródła ciepła w 
budynkach jednorodzinnych). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

5. Elementy projektu z zakresu instalacji OZE 
w budynkach zapewniają przynajmniej 
częściowe pokrycie zapotrzebowania na 
energię w tych budynkach, a instalacja 
OZE budowana na/przy budynkach jest w 
pełni dedykowana potrzebom 
energetycznym obiektu, a jedynie 
niewykorzystana część energii 
elektrycznej jest oddawana do sieci 
dystrybucyjnej. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz danych wynikających 
z audytu energetycznego65/audytu efektywności 
energetycznej66. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

6. W przypadku wymiany indywidualnego 
źródła ciepła na źródło opalane paliwem 
gazowym lub biomasą, możliwe jest 
wsparcie tylko takich budynków, w 
których wraz z wymianą źródła ciepła 
przeprowadza się jednocześnie 
termomodernizację (rozumianą jako 
poprawa izolacyjności przegród 
budowlanych w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię). W 
przypadku domów jednorodzinnych 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

 
65 Audyt przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami). 
66 Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912).  
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wsparcie możliwe jest wyłącznie w 
przypadku, gdy termomodernizacja 
została już wykonana. Za wykonaną 
termomodernizację uważane jest 
osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 
określonego w audycie energetycznym 
wyrażonego wskaźnikiem EPh+w dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
EPh+w = 120 kWh/(m2xrok). 

7. Projekt przeciwdziała ubóstwu 
energetycznemu. 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria 
zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

 

 

DZIAŁANIE 5.4 TRANSPORT NISKOEMISYJNY 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Wykorzystanie bardziej efektywnego 
transportu publicznego oraz 
niezmotoryzowanego indywidualnego. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest zgodny z planem 
gospodarki niskoemisyjnej/planem mobilności miejskiej i w tym zakresie 
przyczynia się do szerszego wykorzystania bardziej efektywnego transportu 
publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego. Weryfikacja tego 
warunku będzie obejmować sprawdzenie, czy w wyniku realizacji projektu: 
1) zmniejszy się czas przejazdu w systemie od-drzwi-do-drzwi w 
najważniejszych relacjach transportowych lub 2) zwiększy się liczba 
pasażerokilometrów lub 3) zwiększy się dostępność transportu publicznego 
– dostępność do linii, mierzona jako udział procentowy mieszkańców 
pozostających w strefie dogodnej dostępności do przystanków komunikacji 
zbiorowej lub 4) zwiększy się udział transportu niezmotoryzowanego – w 
ciągu roku od zakończenia realizacji projektu (lub uruchomienia 
przedsięwzięcia) w stosunku do ostatniego roku przed rozpoczęciem 
realizacji projektu. 

2. Zmniejszenie wykorzystania 
samochodów osobowych. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest zgodny z planem 
gospodarki niskoemisyjnej/planem mobilności miejskiej i w tym zakresie 
przyczyni się do zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych przez 
mieszkańców. Weryfikacja tego warunku będzie obejmować sprawdzenie, 
czy w wyniku realizacji projektu: 1) zmniejszy się prędkość w ruchu 
swobodnym lub 2) zmniejszy się praca przewozowa (pojazdokilometry) w 
transporcie indywidualnym lub 3) zwiększy się liczba osób zmieniających 
środek transportu z indywidualnego samochodowego na transport 
publiczny – w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu (lub 
uruchomienia przedsięwzięcia) w stosunku do ostatniego roku przed 
rozpoczęciem realizacji projektu. W przypadku np. węzłów przesiadkowych 
typu Park&Ride wystarczy wykazać wzrost liczby parkowanych pojazdów 
na parkingach w obrębie tych węzłów. W przypadku przebudowy 
infrastruktury wystarczy wykazać budowę lub przebudowę mechanizmów 
powodujących zmniejszenie atrakcyjności transportu indywidualnego 
poprzez np. nadanie transportowi publicznemu priorytetu w ruchu na 
głównych miejskich trasach i skrzyżowaniach. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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3. Lepsza integracja gałęzi transportu. Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest zgodny z planem 
gospodarki niskoemisyjnej/planem mobilności miejskiej i w tym zakresie 
przyczynia się do integracji gałęzi transportu na obszarze objętym 
projektem. Integracja musi dotyczyć przynajmniej dwóch różnych gałęzi 
(np. transportu publicznego i transportu zmotoryzowanego 
indywidualnego) i obejmować takie aspekty jak np. ułatwienie zmiany 
gałęzi transportu, możliwości przesiadek, lepsze dopasowanie rozkładów 
jazdy, wspólną informację, elastyczną koordynację itp. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

4. Niższa energochłonność, niższa emisja 
zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz 
niższe zatłoczenie. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest zgodny z planem 
gospodarki niskoemisyjnej/planem mobilności miejskiej i w tym zakresie 
przyczynia się do oszczędności energii, obniżenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza (CO2, pyłu PM10), zmniejszenia poziomu hałasu oraz obniżenia 
zatłoczenia. Weryfikacja tego warunku będzie obejmować sprawdzenie, 
czy w wyniku realizacji projektu zmniejszy się poziom zanieczyszczeń 
powietrza, hałasu, zatłoczenia w ciągu roku od zakończenia realizacji 
projektu (lub uruchomienia przedsięwzięcia) w stosunku do ostatniego roku 
przed rozpoczęciem realizacji projektu. Alternatywnie spełnienie tego 
kryterium nastąpi w przypadku projektów, które zakładają zastosowanie 
nowoczesnych (ponadstandardowych) rozwiązań technologicznych, 
innowacji zmniejszających uciążliwość transportu publicznego dla 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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środowiska, w tym zakupu autobusów napędzanych paliwami 
alternatywnymi. 

5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest zgodny z planem 
gospodarki niskoemisyjnej/planem mobilności miejskiej i w tym zakresie 
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego tzn. czy w 
ramach projektu zaplanowano budowę lub przebudowę rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo użytkowników drogi skutkujących 
zmniejszeniem liczby wypadków ze szczególnym udziałem pieszych i 
rowerzystów.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

6. Spełnianie norm Euro VI przez tabor. Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (tylko w przypadku, jeżeli w 
ramach projektu nie przewidziano zakupu taboru). 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy kupowany w ramach 
projektu tabor spełnia wymogi normy emisji co najmniej Euro VI, chyba że 
przewidziano zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych 
(elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.) – 
wówczas kryterium nie dotyczy projektu.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

7. Projekt jest realizowany na terenie 
miasta lub miast i obszarów 
powiązanych z nimi funkcjonalnie 
nieujętych w Strategii ZIT LOF. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

8. Projekt realizuje lokalną strategię 
niskoemisyjną lub inny równoważny 
dokument (dokument zawierający plan 
przechodzenia na bardziej ekologiczne i 
zrównoważone systemy transportu). 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wnioskodawca posiada plan 
gospodarki niskoemisyjnej/plan mobilności miejskiej oraz czy projekt jest 
zgodny z tym planem w zakresie strategii niskoemisyjnej.  Kryterium będzie 
oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

9. Inwestycje w drogi lokalne lub 
regionalne są niezbędnym i 
uzupełniającym elementem projektu 
dotyczącego systemu zrównoważonej 
mobilności miejskiej i stanowią 
maksymalnie 30% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (jeżeli projekt nie obejmuje 
inwestycji w drogi lokalne lub regionalne). 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

10. Projekt jest komplementarny z 
inwestycjami realizowanymi w ramach 
właściwych krajowych programów 
operacyjnych. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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DZIAŁANIE 5.5 PROMOCJA NISKOEMISYJNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zakres projektu wynika z aktualnego 
planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

2.  Spełnienie wymogów szacowanej 
redukcji CO2. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji 
jednostek wytwarzania energii cieplnej.  

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz analizy emisji pyłów i gazów oraz efektywności 
energetycznej. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia kryterium.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy działania w zakresie 
budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii cieplnej skutkują 
redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

 

3.  Źródła ciepła wykorzystujące paliwa 
stałe spełniają co najmniej 5 
klasę normy europejskiej EN 303-
5:2012 lub nowszą (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w 
sprawie wymagań dla kotłów na 
paliwo stałe (Dz. U. 2017 poz. 1690) 
oraz rozporządzeniem Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
21 lutego 2019 r., zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wymagań 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji 
jednostek wytwarzania energii cieplnej.  

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca 
może zostać poproszony o uzupełnienie, 
poprawę i wyjaśnienie. 
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dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. 
2019, poz. 363). 

4.  Projekt zakłada monitorowanie 
zmniejszenia zużycia energii w wyniku 
jego realizacji.  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli wnioskodawca zobowiąże się do 
monitorowania na etapie wdrażania i udostępniania jako informacji 
dodatkowej w rocznym sprawozdaniu monitoringowym – zmniejszenia 
zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilości 
zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] lub ilości zaoszczędzonej energii 
elektrycznej [MWh/rok].  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

5. Realizacja projektu polegającego na 
budowie lub modernizacji jednostek 
wytwarzania energii cieplnej jest 
uzasadniona szczególnie pilnymi 
potrzebami i zakłada osiągnięcie 
znacznego   zwiększenia efektywności 
energetycznej.  

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji 
jednostek wytwarzania energii cieplnej.  

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz audytu energetycznego budynku. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę 
lub ewentualnie paliwa gazowe. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, w przypadku gdy szczególnie pilne 
potrzeby, o których mowa w kryterium, zostaną uzasadnione czynnikami 
zewnętrznymi (związanymi np. ze spełnieniem wymogów prawnych, 
środowiskowych lub społecznych). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

 

6. W przypadku inwestycji w 
indywidualne urządzenia do 
ogrzewania (indywidualne źródła 
ciepła) budynek nie jest podłączony 

Kryteria zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji 
jednostek wytwarzania energii cieplnej.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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do sieci ciepłowniczej lub podłączenie 
do sieci ciepłowniczej jest niemożliwe 
lub nieracjonalne pod względem 
ekonomicznym. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia kryterium. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy dla inwestycji w indywidualne 
urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) nie zachodzi 
możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Jeżeli zachodzi 
możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, czy wnioskodawca 
przedstawił uzasadnienie, że podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym 
obszarze nie jest racjonalne pod względem ekonomicznym. W przypadku 
braku takich sieci, wnioskodawca składa potwierdzenie w formie 
zaświadczenia/oświadczenia odpowiedniego organu, iż na danym obszarze 
objętym projektem podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane 
lub rozwój sieci ciepłowniczej na danym obszarze został zaplanowany po 
okresie realizacji Programu, czyli po 2023 r. lub przedstawia uzasadnienie, 
że podłączenie do takiej sieci będzie nieracjonalne pod względem 
ekonomicznym.  

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

 

7. Projekt polegający na wymianie 
indywidualnego źródła ciepła na 
źródło opalane paliwem gazowym lub 
biomasą, dotyczy budynku, w którym 
przewiduje się jednocześnie 
termomodernizację (rozumianą jako 
poprawa izolacyjności przegród 
budowlanych w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię cieplną) 
lub taka termomodernizacja została 
przeprowadzona67. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji 
jednostek wytwarzania energii cieplnej.  

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz audytu energetycznego budynku. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

 
67 Dla istniejącego budynku mieszkalnego przegrody poddane termomodernizacji będą spełniać lub spełniają wymagania izolacyjności cieplnej, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31.12.2020 r. 
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8. Projekt przeciwdziała ubóstwu 
energetycznemu68. 

Kryteria zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji 
jednostek wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkaniowych. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże 
we wniosku o dofinansowanie, że dzięki realizacji projektu spadną koszty 
ogrzewania i zaopatrzenia w pozostałe rodzaje energii.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

 

DZIAŁANIE 5.6 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DLA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 
LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wykorzystanie bardziej 
efektywnego transportu 
publicznego oraz 
niezmotoryzowanego 
indywidualnego 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku projektów typu 6–7).  

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest zgodny z planem gospodarki 
niskoemisyjnej/planem mobilności miejskiej i w tym zakresie przyczynia się do szerszego wykorzystania 
bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego. Weryfikacja 
tego warunku będzie obejmować sprawdzenie, czy w wyniku realizacji projektu: 1) zmniejszy się czas 
przejazdu w systemie od-drzwi-do-drzwi w najważniejszych relacjach transportowych lub 2) zwiększy się 
liczba pasażerokilometrów lub 3) zwiększy się dostępność transportu publicznego – dostępność do linii, 
mierzona jako udział procentowy mieszkańców pozostających w strefie dogodnej dostępności do 
przystanków komunikacji zbiorowej lub 4) zwiększy się udział transportu niezmotoryzowanego – w ciągu 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

 

 
68  Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w  zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w  miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie 

adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa 
domowego.  
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roku od zakończenia realizacji projektu (lub uruchomienia przedsięwzięcia) w stosunku do ostatniego roku 
przed rozpoczęciem realizacji projektu. 

2. Zmniejszenie 
wykorzystania 
samochodów osobowych 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku projektów typu 6–7).  

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest zgodny z planem gospodarki 
niskoemisyjnej/planem mobilności miejskiej i w tym zakresie przyczyni się do zmniejszenia wykorzystania 
samochodów osobowych przez mieszkańców. Weryfikacja tego warunku będzie obejmować sprawdzenie, 
czy w wyniku realizacji projektu: 1) zmniejszy się prędkość w ruchu swobodnym lub 2) zmniejszy się praca 
przewozowa (pojazdokilometry) w transporcie indywidualnym lub 3) zwiększy się liczba osób 
zmieniających środek transportu z indywidualnego samochodowego na transport publiczny – w ciągu roku 
od zakończenia realizacji projektu (lub uruchomienia przedsięwzięcia) w stosunku do ostatniego roku przed 
rozpoczęciem realizacji projektu. W przypadku np. węzłów przesiadkowych typu Park&Ride wystarczy 
wykazać wzrost liczby parkowanych pojazdów na parkingach w obrębie tych węzłów. W przypadku 
przebudowy infrastruktury wystarczy wykazać budowę lub przebudowę mechanizmów powodujących 
zmniejszenie atrakcyjności transportu indywidualnego poprzez np. nadanie transportowi publicznemu 
priorytetu w ruchu na głównych miejskich trasach i skrzyżowaniach. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

 

3. Lepsza integracja gałęzi 
transportu 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku projektów typu 6–7). 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest zgodny z planem gospodarki 
niskoemisyjnej/planem mobilności miejskiej i w tym zakresie przyczynia się do integracji gałęzi transportu 
na obszarze objętym projektem. Integracja musi dotyczyć przynajmniej dwóch różnych gałęzi (np. 
transportu publicznego i transportu zmotoryzowanego indywidualnego) i obejmować takie aspekty jak np. 
ułatwienie zmiany gałęzi transportu, możliwości przesiadek, lepsze dopasowanie rozkładów jazdy, 
wspólną informację, elastyczną koordynację itp. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może 
zostać poproszony o 
uzupełnienie, poprawę i 
wyjaśnienie. 
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4. Niższa energochłonność, 
niższa emisja 
zanieczyszczeń powietrza, 
hałasu oraz niższe 
zatłoczenie 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku projektów typu 6–7). 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt jest zgodny z planem gospodarki 
niskoemisyjnej/planem mobilności miejskiej i w tym zakresie przyczynia się do oszczędności energii, 
obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza (CO2, pyłu PM10), zmniejszenia poziomu hałasu oraz obniżenia 
zatłoczenia. Weryfikacja tego warunku będzie obejmować sprawdzenie, czy w wyniku realizacji projektu 
zmniejszy się poziom zanieczyszczeń powietrza, hałasu, zatłoczenia w ciągu roku od zakończenia realizacji 
projektu (lub uruchomienia przedsięwzięcia) w stosunku do ostatniego roku przed rozpoczęciem realizacji 
projektu. Alternatywnie spełnienie tego kryterium nastąpi w przypadku projektów, które zakładają 
zastosowanie nowoczesnych (ponadstandardowych) rozwiązań technologicznych, innowacji 
zmniejszających uciążliwość transportu publicznego dla środowiska, w tym zakupu autobusów 
napędzanych paliwami alternatywnymi. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

 

5. Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku projektów typu 6–7). 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego tzn. czy w ramach projektu zaplanowano budowę lub przebudowę rozwiązań zwiększających 
bezpieczeństwo użytkowników drogi skutkujących zmniejszeniem liczby wypadków ze szczególnym 
udziałem pieszych i rowerzystów.  

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

wyjaśnienie. 

 

6. Zakup środków transportu 
zbiorowego publicznego w 
ramach projektu dotyczy 
środków niskoemisyjnych 
lub bezemisyjnych, 
zasilanych paliwem 
alternatywnym w 
rozumieniu krajowych ram 
polityki rozwoju 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” tylko w przypadku, jeżeli w ramach projektu nie przewidziano zakupu 
taboru oraz w przypadku projektów typu 6–7). 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może 
zostać poproszony o 
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infrastruktury paliw 
alternatywnych  

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy w ramach projektu obejmującego zakup środków 
transportu zbiorowego zakupywane są wyłącznie środki transportu niskoemisyjnego lub bezemisyjnego 
zasilane  paliwem alternatywnym w rozumieniu krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych (dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 
r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych). Ponadto, w ramach kryterium weryfikowane 
będzie, czy typ taboru wynika z wielokryterialnej analizy przechodzenia na czystszy tabor oraz czy 
zakupowanych pojazdów wynika z analizy zrównoważonej mobilności miejskiej (wchodzącej w skład 
strategii ZIT, PGN lub równoważnego dokumentu) 

uzupełnienie, poprawę i 

wyjaśnienie. 

 

7. Inwestycje w drogi lokalne 
lub regionalne są 
niezbędnym i 
uzupełniającym 
elementem projektu 
dotyczącego systemu 
zrównoważonej 
mobilności miejskiej i 
stanowią maksymalnie 
30% kosztów 
kwalifikowalnych projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” jeżeli projekt nie obejmuje inwestycji w drogi lokalne lub regionalne oraz 
w przypadku projektów typu 6–7). 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

wyjaśnienie. 

 

8. Projekt obejmujący 
inwestycje w zakresie dróg 
publicznych spełnia 
wymogi w zakresie 
nośności drogi 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku projektów nieobejmujących swym zakresem inwestycji w 
zakresie dróg publicznych).  

Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza, że projekt nie obejmuje swym zakresem inwestycji w 
drogi publiczne i jest traktowana jako spełnienie kryterium. 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy nośność drogi publicznej po zakończeniu realizacji 
projektu wynosić będzie minimum 11,5 t na oś.  

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może 
zostać poproszony o 
uzupełnienie, poprawę i 
wyjaśnienie. 
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9. Projekt jest 
komplementarny z 
inwestycjami 
realizowanymi w ramach 
właściwych krajowych 
programów operacyjnych 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku projektów typu 6–7).  

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

10. Zakres projektu wynika 
z aktualnego planu 
gospodarki 
niskoemisyjnej/planu 
mobilności miejskiej 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wnioskodawca posiada plan gospodarki 
niskoemisyjnej/plan mobilności miejskiej oraz czy zakres interwencji wynika z planu gospodarki 
niskoemisyjnej/planu mobilności miejskiej. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

11. Projekt zakłada 
monitorowanie 
zmniejszenia zużycia 
energii w wyniku jego 
realizacji  

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku projektów typu 1–5).  

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się do monitorowania na etapie 
wdrażania i udostępniania jako informacji dodatkowej w rocznym sprawozdaniu monitoringowym – 
zmniejszenia zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilości zaoszczędzonej 
energii cieplnej [GJ/rok] oraz ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 

 

DZIAŁANIE 6.2 MAŁA RETENCJA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1. Projekt w zakresie małej retencji69 
jest zgodny z dokumentami 
dotyczącymi zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem 
istniejących uwarunkowań  

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 
Za dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego rozumie się: 

• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 

2. Projekt wpisuje się w kompleksową 
realizację zadań dotyczących danej 
zlewni z uwzględnieniem zapisów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej70, 
Dyrektywy Siedliskowej71, 
Dyrektywy Ptasiej72 i Dyrektywy 
Przeciwpowodziowej73 oraz jest 
komplementarny do planów 
zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 

3. Projekt wykazuje wyraźny 
pozytywny wpływ na redukcję 
kosztów społeczno-ekonomicznych, 
związanych z ekstremalnymi 
zjawiskami klimatycznymi i 
pogodowymi74  

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Koszty 
społeczno-ekonomiczne muszą zostać wyliczone w oparciu o Przewodnik do analizy 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 

 
69  Pod pojęciem małej retencji rozumie się wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych. Realizowane 
będą działania wykorzysujące kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne oraz inne najlepsze praktyki przedstawione w Wytycznych do realizacji obiektów małej retencji w 
Nadleśnictwach. 
70  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 
71  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
72  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 
73  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim. 
74  Zgodnie ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. 
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kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych75 i wykazywać spadek w stosunku do roku 
przed realizacją projektu o co najmniej 50%. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

4. Projekt jest realizowany na 
obszarze o średnim lub wysokim 
prawdopodobieństwie wystąpienia 
powodzi 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli obszar projektu obejmuje co najmniej w części 
obszar o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat (Q 1% ) lub raz na 
10 lat (Q 10% ) lub obszar narażony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
wału przeciwpowodziowego zgodnie ze scenariuszem zawartym na mapach zagrożenia 
powodziowego i mapach ryzyka powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl/imap/). 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 

5. Projekt nie ma negatywnego 
wpływu na stan lub potencjał 
jednolitych części wód 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryterium dotyczy jedynie projektów infrastrukturalnych.  

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu – 
Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną/DSU. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o listę nr 1, która jest załącznikiem nr 2 
do Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły (Inwestycje, które nie wpływają 
negatywnie na osiągniecie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód)76.  

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 

6. Dla projektu posiadającego 
znaczący wpływ na stan lub 
potencjał jednolitych części wód 
przedstawiono wystarczające 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 
75  Przewodnik jest dostępny pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6999/28_07_Przewodnik_AKK_14_20.pdf 
76  Masterplan dla obszaru dorzecza Wisły jest dostępny pod adresem: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_08/f308254d068cc51e2dc8de6a524b4297.pdf  

https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_08/f308254d068cc51e2dc8de6a524b4297.pdf
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dowody na spełnienie warunków 
określonych w artykule 4.7 
Ramowej Dyrektywy Wodnej w 
drugim cyklu Planów 
Gospodarowania Wodami w 
Dorzeczach  

Kryterium dotyczy jedynie projektów infrastrukturalnych.  

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu – 
Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną/DSU. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o listę nr 2, która jest załącznikiem nr 3 
do Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły (Inwestycje, które mogą spowodować 
nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału i dla których 
należy rozważyć ́zastosowanie odstępstwa).77  

 

 

 

 

DZIAŁANIE 6.3 GOSPODARKA ODPADAMI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Inwestycje infrastrukturalne są ujęte w 
planie inwestycyjnym dotyczącym 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi opracowanym przez 
samorząd województwa lubelskiego, 
który będzie stanowił załącznik do 
Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Lubelskiego / Projekty 
nieinwestycyjne78 muszą być zgodne z 
zaktualizowanym Planem Gospodarki 
Odpadami dla Województwa 
Lubelskiego  

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2. Projekty zakładają selektywną zbiórkę 
odpadów u źródła (lub jeżeli nie jest 
ona prowadzona – zakładają działania 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 
77  Po zatwierdzeniu aPGW dla dorzecza Wisły inwestycje będą weryfikowane w oparciu o listę nr 2, która jest załącznikiem nr 3 do Masterplanu dla obszaru dorzecza 
Wisły, ale o dofinansowanie będą mogły się starać tylko te przedsięwzięcia, dla których przedstawiono wystarczające dowody na spełnienie warunków określonych w 
artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. 
78 Projekty nieinwestycyjne to kampanie informacyjne dotyczące segregacji odpadów, selektywnej zbiórki oraz negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców odpadów niebezpiecznych, dzikich 
składowisk i nielegalnych wysypisk odpadów (jako uzupełnienie kompleksowych projektów infrastrukturalnych). 
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służące temu celowi) w wyznaczonych 
na terenie województwa lubelskiego 
regionach 

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

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

 

 

3. Projekt nie obejmuje instalacji 
służących termicznemu przekształcaniu 
odpadów 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

 

4. Projekt wdraża hierarchię sposobów 
postępowania z odpadami oraz 
przyczynia się do ograniczenia 
użytkowania odpadów 
niebezpiecznych lub ograniczenia 
składowania odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

 

5. Projekt dotyczący wsparcia PSZOK79 
obsługuje do 20 000 mieszkańców i nie 
przekracza wartości 2 mln zł kosztów 
kwalifikowalnych 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w 
treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 

DZIAŁANIE 6.4 GOSPODARKA WODNO -ŚCIEKOWA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 
79 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 



86 
 

1.  Projekt w zakresie gospodarki ściekowej 
realizowany jest w aglomeracji od 2 do 10 
tys. RLM, zgodnie z obowiązującym na 
dzień ogłoszenia konkursu Krajowym 
programem oczyszczania ścieków 
komunalnych (KPOŚK) 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy:  

− wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w 
Master Planie wynosi co najmniej 10 000, ale zgodnie z 
aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą 
sejmiku województwa w sprawie wyznaczania obszaru i 
granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia 
wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zmniejszyła się i 
wynosi mniej niż 10 000 RLM;  

− wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w 
Master Planie wynosi mniej niż 10 000, ale zgodnie z 
aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą 
sejmiku województwa w sprawie wyznaczania obszaru i 
granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia 
wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zwiększyła się i 
wynosi więcej niż 10 000 RLM - w takich sytuacjach 
zgodnie z zapisami dyrektywy ściekowej wszelkie 
inwestycje w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM będą 
musiały zapewnić oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach 
z podwyższonym usuwaniem biogenów;  

− wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w 
Master Planie wynosi mniej niż 10 000 i zgodnie 
rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku 
województwa w sprawie wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku 
wynika, że wielkość aglomeracji również wynosi mniej niż 
10 000 RLM. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria 
zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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DZIAŁANIE 7.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE I NATURALNE  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. W ramach projektu nie jest 
budowany żaden nowy obiekt 
kubaturowy – budynek 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

2. Działania związane z imprezami 
kulturalnymi, takimi jak wystawy i 
festiwale oraz kampanie 
promocyjne stanowią wyłącznie 
element projektu, bezpośrednio 
związany ze wspartą 
infrastrukturą kulturalną.  

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie projektów z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego 
(typ projektów 1-5).  

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli  działania związane z imprezami 
kulturalnymi, takimi jak wystawy i festiwale oraz kampanie promocyjne stanowią 
wyłącznie element projektu, bezpośrednio związany ze wspartą infrastrukturą 
kulturalną, zaś wysokość kosztów kwalifikowalnych ww. działań nie przekracza 5% 
kosztów kwalifikowalnych projektu.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

3. Projekt realizowany w ramach 
wsparcia sektora kultury i 
turystyki obejmuje obiekt(y) 
związane wyłącznie z funkcją 
kulturalną lub turystyczną 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca 
może zostać poproszony o uzupełnienie, 
poprawę i wyjaśnienie. 
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Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

4. Digitalizacja zasobów kultury 
stanowi wyłącznie element 
projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie projektów z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego 
(typ projektów 1-5).  

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli  wysokość kosztów kwalifikowalnych zadań 
dot. digitalizacji zasobów kultury nie przekracza 10% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

 

5. W ramach projektu obejmującego 
modernizację,  konserwację lub 
poprawę infrastruktury kultury i 
dziedzictwa kulturowego, w skali 
roku przynajmniej 80% czasu lub 
powierzchni tej infrastruktury jest 
wykorzystywane do celów 
związanych z kulturą 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie projektów z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego 
(typ projektów 1-5).  

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

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

 

 

DZIAŁANIE 7.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI PRZYRODNICZEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Projekt realizowany na obszarze 
Natura 2000 znajduje się na 
obszarze parków narodowych, 
krajobrazowych i rezerwatów 
przyrody 

 

Kryteria zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (jeżeli projekt nie jest realizowany na obszarze Natura 
2000) 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranego kryterium. 

2 Projekt dotyczący wsparcia 
obszarów Natura 2000 jest zgodny 
z Priorytetowymi ramami działań 
dla sieci Natura 2000 na 
Wieloletni Program Finansowania 
UE w latach 2014-202080. 

  

Kryteria zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (jeżeli projekt nie jest realizowany na obszarze Natura 
2000) 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranego kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 

DZIAŁANIE 7.3 TURYSTYKA PRZYRODNICZA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 W ramach projektu stworzono 
co najmniej jeden nowy produkt 
oferty turystycznej 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranego kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 

DZIAŁANIE 7.4 OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI DLA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 
80 Dokument dostępny pod adresem: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013.../1f364cd9666cb6181532d0057d47e365.doc  

https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013.../1f364cd9666cb6181532d0057d47e365.doc
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1. Projekt realizowany na 
obszarze Natura 2000 znajduje 
się na obszarze parków 
narodowych, krajobrazowych 
i rezerwatów przyrody 

 

Kryteria zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, 
„NIE DOTYCZY” (jeżeli projekt nie jest realizowany na obszarze Natura 2000). 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranego kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2. Projekt dotyczący wsparcia 
obszarów Natura 2000 jest 
zgodny z Priorytetowymi 
ramami działań dla sieci Natura 
2000 na Wieloletni Program 
Finansowania UE w latach 
2014-202081 

Kryteria zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, 
„NIE DOTYCZY” (jeżeli projekt nie jest realizowany na obszarze Natura 2000). 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranego kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

3. W ramach projektu stworzono 
co najmniej jeden nowy 
produkt oferty turystycznej 

Kryteria zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, 
„NIE DOTYCZY” (jeżeli w projekcie realizowane są wyłącznie typy projektów 1–7). 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranego kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 

 

 

DZIAŁANIE 8.1 REGIONALNY UKŁAD TRANSPORTOWY 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 
81 Dokument dostępny pod adresem: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013.../1f364cd9666cb6181532d0057d47e365.doc 
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1.  Projekt dotyczy wyłącznie dróg 
wojewódzkich 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

2. Projekt jest realizowany zgodnie z 
Programem Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Lubelskiego, 
przedstawiającym rozwój sieci drogowej 
zgodnie z celami Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 z perspektywą do 2030 r. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

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

3. Projekt wykazuje się pozytywnym 
wpływem na zmniejszenie zatorów i 
usunięcie wąskich gardeł. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt wykazuje 
większą od zera oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i 
towarowych. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

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

4.  Projekt uwzględnia elementy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może 
zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i 
wyjaśnienie. 
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Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 
 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: 

− projekt uwzględnia elementy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, tj. np. przejścia dla pieszych, azyle dla 
pieszych, separatory, bariery ochronne,  

− projekt wykazuje zmniejszenie kosztów wypadków i/lub  

− projekt wykazuje zwiększenie minimalnej prędkości 
przejazdu (jeżeli zwiększenie minimalnej prędkości 
przejazdu występuje w projekcie).  

5. Projekt obejmuje inwestycje w drogi 
regionalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia82 z siecią TEN-T83 

lub 

Projekt obejmuje inwestycje w drogi 
regionalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia z przejściami 
granicznymi, portami lotniczymi, 
terminalami towarowymi, centrami lub 
platformami logistycznymi 

lub 

Projekt obejmuje inwestycje w drogi 
regionalne, które zapewnią konieczne 

bezpośrednie połączenia z istniejącymi84  
lub nowymi85 terenami inwestycyjnymi. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Przedmiotowe kryterium nie dotyczy dróg zarządzanych przez 
zarząd województwa (na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o 
drogach publicznych) ujętych w Programie Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Lubelskiego. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

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

 
82  Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy w tym kryterium rozumieć drogi regionalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej 
siecią TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub przebudowany odcinek drogi regionalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi 
ekspresowej. W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi regionalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio 
przylegający do niego odcinek tej samej drogi regionalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego 
skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: 1) innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi; 
2) przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi 
(fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi lub do budowy w obecnej perspektywie finansowej).  
83  przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE. 
84 Pod pojęciem istniejących terenów inwestycyjnych, należy rozumieć tereny inwestycyjne, które powstały w ramach PI 3a w obecnej perspektywie, objęte zostały analogicznym wsparciem w perspektywie 2007-

2013 lub które powstały z innych środków i funkcjonują jako tereny inwestycyjne. 
85 Pod pojęciem nowych terenów inwestycyjnych należy rozumieć zarówno tereny planowane do utworzenia w ramach projektu w ramach PI 3a, jak i teren inwestycyjny planowanych do utworzenia, sfinansowany z 

innych źródeł (np. ze środków własnych beneficjenta). Jeżeli teren inwestycyjny nie powstanie, projekt dotyczący drogi regionalnej w ramach CT 7 automatycznie staje się niekwalifikowalny. 
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6.  Projekt spełnia wymogi w zakresie 
nośności drogi.  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy nośność drogi po 
zakończeniu realizacji projektu wynosić będzie minimum 11,5 t na 
oś.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

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

 

DZIAŁANIE 8.2 LOKALNY UKŁAD TRANSPORTOWY 

 Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Projekt dotyczy wyłącznie dróg 
powiatowych 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

2. Projekt jest realizowany zgodnie z 
Programem Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Lubelskiego, 
przedstawiającym rozwój sieci drogowej 
zgodnie z celami Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 z perspektywą do 2030 r. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może 
zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i 
wyjaśnienie 
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Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

3. Projekt wykazuje się pozytywnym 
wpływem na zmniejszenie zatorów i 
usunięcie wąskich gardeł. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt wykazuje 
większą od zera oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i 
towarowych. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

4.  Projekt uwzględnia elementy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 
 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: 

− projekt uwzględnia elementy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, tj. np. przejścia dla pieszych, azyle dla 
pieszych, separatory, bariery ochronne,  

− projekt wykazuje zmniejszenie kosztów wypadków i/lub  

− projekt wykazuje zwiększenie minimalnej prędkości 
przejazdu (jeżeli zwiększenie minimalnej prędkości 
przejazdu występuje w projekcie).  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może 
zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i 
wyjaśnienie. 
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5. Projekt obejmuje inwestycje w drogi 
lokalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia86 z siecią TEN-T87 

lub 

Projekt obejmuje inwestycje w drogi 
lokalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia z przejściami 
granicznymi, portami lotniczymi, 
terminalami towarowymi, centrami lub 
platformami logistycznymi 

lub 

Projekt obejmuje inwestycje w drogi 
lokalne, które zapewnią konieczne 

bezpośrednie połączenia z istniejącymi88  
lub nowymi89. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

6.  Projekt spełnia wymogi w zakresie 
nośności drogi.  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

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

 
86  Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy w tym kryterium rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej 
siecią TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub przebudowany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi 
ekspresowej. W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający 
do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą 
krajową lub wojewódzką. Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: 1) innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi; 2) przejściami 
granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie 
istniejącymi, budowanymi lub planowanymi lub do budowy w obecnej perspektywie finansowej).  
87  Przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE. 
88 Pod pojęciem istniejących terenów inwestycyjnych, należy rozumieć tereny inwestycyjne, które powstały w ramach PI 3a w obecnej perspektywie, objęte zostały analogicznym wsparciem w perspektywie 2007-

2013 lub które powstały z innych środków i funkcjonują jako tereny inwestycyjne. 
89 Pod pojęciem nowych terenów inwestycyjnych należy rozumieć zarówno tereny planowane do utworzenia w ramach projektu w ramach PI 3a, jak i teren inwestycyjny planowanych do utworzenia, sfinansowany z 

innych źródeł (np. ze środków własnych beneficjenta). Jeżeli teren inwestycyjny nie powstanie, projekt dotyczący drogi regionalnej w ramach CT 7 automatycznie staje się niekwalifikowalny. 
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dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy nośność drogi po 
zakończeniu realizacji projektu wynosić będzie minimum 11,5 t na 
oś.  

 

DZIAŁANIE 8.3 TRANSPORT KOLEJOWY 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Połączenie sieci kolejowej 
w ramach regionalnej sieci 
transportowej z siecią TEN-
T90 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” Kryterium dotyczy jedynie sieci kolejowej 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2 Wsparta infrastruktura 
przyczyni się do usunięcia 
zatorów i wąskich gardeł 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Projekt wykazuje się pozytywnym wpływem na zmniejszenie zatorów i usunięcie 
wąskich gardeł (projekt wykazuje większą od zera oszczędność czasu w przewozach 
pasażerskich i towarowych i/lub zwiększenie minimalnej prędkości przejazdu (jeżeli 
występuje)). Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia kryterium 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3 Inwestycje w zakresie 
zakupu taboru kolejowego 
muszą spełniać kryterium 

Kryterium zerojedynkowe. Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 
90  Przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE. 
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energooszczędności 

i ograniczonej emisji CO 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” Kryterium dotyczy jedynie zakupu taboru kolejowego. 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

 

4 Pozytywny wpływ na 
efektywność 
środowiskową 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy inwestycja ma pozytywny 
wpływ na efektywność środowiskową91. Kryterium jest spełnione, jeżeli z 
dokumentacji projektu wynika, że tam, gdzie to mogło mieć uzasadnienie, zostały 
wzięte pod uwagę przy wyborze wariantów albo na innym właściwym etapie 
przygotowania projektu: efektywność energetyczna, efektywne wykorzystanie 
materiałów i zasobów (np. wody), minimalizacja emisji szkodliwych substancji oraz 
produkcji odpadów, racjonalne zużycie energii, wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych, działania redukujące i kompensacyjne, jak również 
zastosowanie/promocja niskowęglowych rozwiązań; bądź też opisano proces, w 
ramach którego te elementy będą brane pod uwagę na dalszych etapach realizacji 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

5 Poprawa bezpieczeństwa 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
91  Pod pojęciem „efektywność środowiskowa” należy rozumieć działania nakierowane na efektywne wykorzystanie zasobów i minimalizujące negatywny wpływ na środowisko, w szczególności związane z: 

• efektywnością energetyczną, 

• efektywnym wykorzystaniem materiałów, i zasobów (np. wody), 

• minimalizacją emisji szkodliwych substancji oraz produkcji odpadów. 

• wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym działania redukujące i kompensacyjne,  

• zastosowaniem niskowęglowych rozwiązań, itp. 
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Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy inwestycja zwiększa 
bezpieczeństwo w ruchu kolejowym (projekt powinien wykorzystywać rozwiązania 
podnoszące bezpieczeństwo podróżnych i obsługi w zakresie minimalnych 
wymagań dopuszczenia do ruchu, w tym w szczególności przyczyniać się do 
zmniejszenia kosztów wypadków). 

 

DZIAŁANIE 8.4 TRANSPORT W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH  
LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Projekt dotyczy wyłącznie dróg 
powiatowych 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2  Projekt jest realizowany zgodnie z 
Programem Strategicznego 
Rozwoju Transportu 
Województwa Lubelskiego, 
przedstawiającym rozwój sieci 
drogowej zgodnie z celami 
Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 z 
perspektywą do 2030 r. 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3 Projekt wykazuje się pozytywnym 
wpływem na zmniejszenie 
zatorów i usunięcie wąskich 
gardeł oraz uwzględnia elementy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(projekt wykazuje większą od zera 
oszczędność czasu w przewozach 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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pasażerskich i towarowych oraz 
zmniejszenie kosztów wypadków 
i/lub zwiększenie minimalnej 
prędkości przejazdu (jeżeli 
występuje). 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 

4 Projekt obejmuje inwestycje w 
drogi lokalne, które zapewnią 
konieczne bezpośrednie 
połączenia92 z siecią TEN-T93 

lub 

Projekt obejmuje inwestycje w 
drogi lokalne, które zapewnią 
konieczne bezpośrednie 
połączenia z przejściami 
granicznymi, portami lotniczymi, 
terminalami towarowymi, 
centrami lub platformami 
logistycznymi 

lub 

Projekt obejmuje inwestycje w 
drogi lokalne, które zapewnią 
konieczne bezpośrednie 
połączenia z istniejącymi lub 
nowymi terenami inwestycyjnymi 
w ramach projektów 
komplementarnych CT7 do 
projektów głównych związanych z 
terenami inwestycyjnymi 
realizowanymi w ramach CT3. 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 

 
92  Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy w tym kryterium rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej 
siecią TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub przebudowany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi 
ekspresowej. W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio 
przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego 
skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: 1) innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami rzecznymi; 2) przejściami 
granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, 
budowanymi lub planowanymi lub do budowy w obecnej perspektywie finansowej).  
93  przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE. 
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DZIAŁANIE 13.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA  
(Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Projekt jest zgodny z właściwą mapą 
potrzeb zdrowotnych 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie właściwych (zgodnych z 
zakresem projektu) map potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do 
ww. map dostępnych na internetowej platformie danych Baza Analiz 
Systemowych i Wdrożeniowych, udostępnionej przez Ministerstwo 
Zdrowia94 lub na podstawie sprawozdawczości Narodowego Funduszu 
Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane wymagane do oceny 
projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2. Projekt posiada pozytywną opinię o 
celowości inwestycji, o której mowa w 
ustawie o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych  

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”95 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy 
zawartego we wniosku o dofinansowanie oraz dołączonego do wniosku 
OCI96. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3.  Projekt jest realizowany wyłącznie w 
podmiocie wykonującym działalność 
leczniczą97 (publicznym i prywatnym) w 
zakresie POZ lub AOS, który posiada 
umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej ze środków publicznych w 
zakresie zbieżnym z zakresem projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
94  Platforma dostępna pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/. 
95  Opinia o celowości inwestycji (OCI) nie jest wymagana w przypadku projektów obejmujących podstawową opiekę zdrowotną (POZ), przy czym jeżeli projekt obejmuje zakres szerszy niż POZ, opinia o celowości 
inwestycji będzie wymagana dla ww. szerszego zakresu projektu. Wybór opcji „Nie dotyczy” możliwy będzie także w przypadku działalności leczniczej, która nie została wskazana w art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793, z późn. zm.) jako kwalifikująca się do wydania opinii o celowości inwestycji. 
96  OCI dotyczy konkretnej inwestycji (a nie wnioskodawcy), a zatem dopuszczalne jest załączenie OCI wydanej na wniosek podmiotu innego niż beneficjent projektu. OCI stanowi załącznik do wniosku o 
dofinansowanie.  
97  Zarówno infrastruktura, jak i wyposażenie wsparte w ramach realizacji projektu mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach usług świadczonych w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
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o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

W przypadku projektu przewidującego rozwój działalności medycznej lub 
zwiększenie potencjału w tym zakresie, kryterium uznaje się za spełnione 
pod warunkiem zobowiązania się tego podmiotu do posiadania takiej 
umowy najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po 
zakończeniu realizacji projektu98 

4. Projekt jest zgodny z odpowiednim 
narzędziem zdefiniowanym w dokumencie 
Krajowe ramy strategiczne. Policy paper 
dla ochrony zdrowia na lata 2014-202099 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Odpowiednie narzędzie wynikające z Policy paper zostanie wskazane w 
Planie działań w sektorze zdrowia100 oraz w Regulaminie konkursu.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

5. Projekt nie dotyczy dostosowania 
istniejącej infrastruktury do 
obowiązujących przepisów 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Co do zasady w ramach Działania 13.1 inwestycje polegające na 
dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów są 
niekwalifikowalne. W wyjątkowych przypadkach, projekty takie będą 
uznane za kwalifikowalne pod warunkiem jednak szczegółowego 
uzasadnienia z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
98 Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości. 

99 Narzędzie 13 (Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty 
budowlane, doposażenie)), Narzędzie 14 (Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, 
które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie)), Narzędzie 16 (Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, 

położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie)), Narzędzie 17 (Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w 

zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, doposażenie)). 
100  Plan działań w sektorze zdrowia – bezpośrednio powiązany z Umową Partnerstwa oraz uwzględniający inwestycje podejmowane ze środków krajowych (w tym w ramach konkursów na zadania finansowane 
ze środków publicznych oraz kontraktów na świadczone usługi) – zawiera m.in. listę potencjalnych projektów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym utworzoną po analizie pod kątem komplementarności 
i efektywności kosztowej propozycji przedstawionych przez IZ, zasady dotyczące trybów i kryteriów wyboru projektów w ramach naborów ogłaszanych w ramach programów centralnych i regionalnych. 
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kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. W takim 
przypadku kryterium zostanie ocenione opcją „NIE DOTYCZY”. 

6. Projekt jest zgodny z rekomendacjami 
Komitetu Sterującego ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia w 
zakresie wyłączeń dotyczących projektów 
kardiologicznych 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (dla projektów, które w żadnym 
stopniu nie obejmują infrastruktury i wyposażenia z zakresu kardiologii) 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli w projekcie nie przewidziano: 

− zwiększenia liczby pracowni lub stołów hemodynamicznych – 
chyba, że taka potrzeba wynika z danych zawartych we 
właściwych mapach potrzeb zdrowotnych lub danych 
źródłowych do ww. map potrzeb zdrowotnych101, 

− wymiany stołu hemodynamicznego – chyba, że taki wydatek 
zostanie uzasadniony stopniem zużycia urządzenia, 

− utworzenia nowego ośrodka kardiochirurgicznego – chyba, że 
taka potrzeba wynika z danych zawartych we właściwych 
mapach potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do ww. 
map potrzeb zdrowotnych, 

− utworzenia nowego ośrodka kardiochirurgicznego dla dzieci – 
chyba, że taka potrzeba wynika z danych zawartych we 
właściwych mapach potrzeb zdrowotnych lub danych 
źródłowych do ww. map potrzeb zdrowotnych. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

7. Projekt jest zgodny z rekomendacjami 
Komitetu Sterującego ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia w 
zakresie wyłączeń dotyczących projektów 
onkologicznych 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (dla projektów, które w żadnym 
stopniu nie obejmują infrastruktury i wyposażenia z zakresu onkologii) 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 
uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli w projekcie nie przewidziano: 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 
101  Dane źródłowe do map potrzeb zdrowotnych można znaleźć na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: 
http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/ 
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− zwiększania liczby urządzeń do Pozytonowej Tomografii 
Emisyjnej (PET) – chyba, że taka potrzeba wynika z danych 
zawartych we właściwych mapach potrzeb zdrowotnych lub 
danych źródłowych do ww. map potrzeb zdrowotnych 102, 

− wymiany PET – chyba, że taki wydatek zostanie uzasadniony 
stopniem zużycia urządzenia, 

− utworzenia nowego ośrodka chemioterapii – chyba, że taka 
potrzeba wynika z danych zawartych we właściwych mapach 
potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do ww. map 
potrzeb zdrowotnych, 

− zakupu dodatkowego akceleratora liniowego do teleradioterapii 
– chyba, że taka potrzeba wynika z danych zawartych we 
właściwych mapach potrzeb zdrowotnych lub danych 
źródłowych do ww. map potrzeb zdrowotnych oraz jedynie w 
miastach wskazanych we właściwej mapie, 

− wymiany akceleratora liniowego do teleradioterapii – chyba, że 
taki wydatek zostanie uzasadniony stopniem zużycia urządzenia, 
w tym w szczególności gdy urządzenie ma więcej niż 10 lat. 

 

DZIAŁANIE 13.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA  
(Szpitale) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Projekt jest zgodny z właściwą mapą 
potrzeb zdrowotnych103 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie właściwych 
(zgodnych z zakresem projektu) map potrzeb zdrowotnych lub 
danych źródłowych do ww. map dostępnych na internetowej 
platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, 
udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia104 lub na podstawie 
sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni rok 
sprawozdawczy, o ile dane wymagane do oceny projektu nie zostały 
uwzględnione w obowiązującej mapie. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

 
102  Jak wyżej. 
103  Kryterium to odnosi się także do projektów obejmujących swoim zakresem inwestycje dotyczące opieki paliatywnej w szpitalach.  
104  Platforma dostępna pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/  

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/
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2. Projekt posiada pozytywną opinię o 
celowości inwestycji, o której mowa w 
ustawie o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych  

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”105 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie dołączonej do wniosku o 
dofinansowanie OCI106. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
W  trakcie  oceny kryterium  wnioskodawca  
może  zostać  poproszony  o uzupełnienie, 
poprawę i wyjaśnienie. 

 

3.  Projekt jest realizowany wyłącznie w 
podmiocie wykonującym działalność 
leczniczą107 (publicznym i prywatnym), 
który posiada umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 
publicznych w zakresie zbieżnym z 
zakresem projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

W przypadku projektu przewidującego rozwój działalności 
medycznej lub zwiększenie potencjału w tym zakresie, kryterium 
uznaje się za spełnione pod warunkiem zobowiązania się tego 
podmiotu do posiadania takiej umowy najpóźniej w kolejnym 
okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji 
projektu. Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w 
czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w 
ramach tzw. kontroli trwałości. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

4. Projekt dotyczący oddziałów o 
charakterze położniczym mogą być 
realizowane wyłącznie przez podmioty: 1) 
które zgodnie z prognozą 
zapotrzebowania na placówki położnicze 
przedstawioną w mapie potrzeb w 
zakresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki 
nad noworodkiem wykazują potencjał na 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (tylko w przypadku 
projektów nieobejmujących oddziałów o charakterze położniczym).  

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu.  

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

 

 
105  Wybór opcji „Nie dotyczy” możliwy jedynie w przypadku działalności leczniczej, która nie została wskazana w art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793, z późn. zm.) jako kwalifikująca się do wydania opinii o celowości inwestycji (OCI). 
106  OCI dotyczy konkretnej inwestycji (a nie wnioskodawcy), a zatem dopuszczalne jest załączenie OCI wydanej na wniosek podmiotu innego niż beneficjent projektu. OCI 

stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.  
107  Zarówno infrastruktura, jak i wyposażenie wsparte w ramach realizacji projektu mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach usług świadczonych w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
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przeprowadzenie minimum 400 porodów 
w 2020 r., lub 2) których funkcjonowanie 
jest niezbędne dla zapewnienia szybkiego 
dostępu do świadczeń położniczych, tj. 
które jako jedyne zapewniają świadczenia 
w promieniu 40 km lub 3) które w wyniku 
realizacji projektu będą przeprowadzać 
400 porodów i jednocześnie zmiana 
udziału porodów powikłanych wśród 
wszystkich porodów będzie nie większa 
niż zmiana ogólnopolska. 

dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do uzasadnienia w treści wniosku lub poprzez załączenie 
dodatkowych dokumentów spełnienia kryterium. 

Kryterium dotyczy projektów obejmujących oddziały o charakterze 
położniczym. 

5. Projekty dotyczące oddziałów o 
charakterze zabiegowym mogą być 
realizowane wyłącznie na rzecz oddziału, 
w którym udział świadczeń zabiegowych 
we wszystkich świadczeniach udzielanych 
na tym oddziale wynosi co najmniej 50% 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (tylko w przypadku 
projektów nieobejmujących oddziałów o charakterze zabiegowym).  

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu.  

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium dotyczy projektów obejmujących oddziały o charakterze 
zabiegowym. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  

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

 

6. Projekty nie zakładają zwiększenia liczby 
łóżek szpitalnych 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do przedstawienia dodatkowego oświadczenia w zakresie spełnienia 
tego kryterium. 

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli w projekcie nie przewidziano 
zwiększenia liczby łóżek szpitalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy 
taka potrzeba wynika z danych zawartych we właściwych mapach 
potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do map potrzeb 
zdrowotnych lub projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej 
oddziałów szpitalnych/ szpitali, przy czym liczba łóżek szpitalnych w 
skonsolidowanej jednostce nie może być większa niż suma łóżek w 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  

W  trakcie  oceny kryterium  wnioskodawca  
może  zostać  poproszony  o uzupełnienie, 
poprawę i wyjaśnienie. 
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konsolidowanych oddziałach szpitalnych/ szpitalach (chyba, że 
spełniony jest pierwszy warunek) 

7. Projekt jest zgodny z odpowiednim 
narzędziem zdefiniowanym w 
dokumencie Krajowe ramy strategiczne. 
Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 
2014-2020108 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Odpowiednie narzędzie wynikające z Policy paper zostanie 
wskazane w Planie działań w sektorze zdrowia109 oraz w Regulaminie 
konkursu.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  

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

 

8. Projekt nie dotyczy dostosowania 
istniejącej infrastruktury do 
obowiązujących przepisów 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Co do zasady w ramach Działania 13.1 inwestycje polegające na 
dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących 
przepisów są niekwalifikowalne. W wyjątkowych przypadkach, 
projekty takie będą uznane za kwalifikowalne pod warunkiem 
jednak szczegółowego uzasadnienia z punktu widzenia poprawy 
efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej. W takim przypadku kryterium zostanie ocenione opcją 
„NIE DOTYCZY”. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  

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

 

 
108  Narzędzie 13 (Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty 

budowlane, doposażenie)),  
Narzędzie 14 (Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną 
dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie)),  
Narzędzie 16 (Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem 
dzieci (roboty budowlane, doposażenie),  
Narzędzie 17 (Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, doposażenie). 

109 Plan działań w sektorze zdrowia – bezpośrednio powiązany z Umową Partnerstwa oraz uwzględniający inwestycje podejmowane ze środków krajowych (w tym w ramach konkursów na zadania finansowane ze 
środków publicznych oraz kontraktów na świadczone usługi) – zawiera m.in. listę potencjalnych projektów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym utworzoną po analizie pod kątem komplementarności 
i efektywności kosztowej propozycji przedstawionych przez IZ, zasady dotyczące trybów i kryteriów wyboru projektów w ramach naborów ogłaszanych w ramach programów centralnych i regionalnych. 
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9. Projekt jest zgodny z rekomendacjami 
Komitetu Sterującego ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia w 
zakresie wyłączeń dotyczących projektów 
kardiologicznych 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (dla projektów, które w 
żadnym stopniu nie obejmują infrastruktury i wyposażenia 
oddziałów kardiologicznych) 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli w projekcie nie 
przewidziano: 

− zwiększenia liczby pracowni lub stołów hemodynamicznych 
– chyba, że taka potrzeba wynika z danych zawartych we 
właściwych mapach potrzeb zdrowotnych lub danych 
źródłowych do ww. map potrzeb zdrowotnych110, 

− wymiany stołu hemodynamicznego – chyba, że taki 
wydatek zostanie uzasadniony stopniem zużycia 
urządzenia, 

− utworzenia nowego ośrodka kardiochirurgicznego – chyba, 
że taka potrzeba wynika z danych zawartych we właściwych 
mapach potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do 
ww. map potrzeb zdrowotnych, 

− utworzenia nowego ośrodka kardiochirurgicznego dla 
dzieci – chyba, że taka potrzeba wynika z danych zawartych 
we właściwych mapach potrzeb zdrowotnych lub danych 
źródłowych do ww. map potrzeb zdrowotnych. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  

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

10. Projekt jest zgodny z rekomendacjami 
Komitetu Sterującego ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia w 
zakresie wyłączeń dotyczących projektów 
onkologicznych 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (dla projektów, które w 
żadnym stopniu nie obejmują infrastruktury i wyposażenia 
oddziałów onkologicznych) 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  

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

 
110  Dane źródłowe do map potrzeb zdrowotnych można znaleźć na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: 
http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/ 
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o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli w projekcie nie 
przewidziano: 

− zwiększania liczby urządzeń do Pozytonowej Tomografii 
Emisyjnej (PET) – chyba, że taka potrzeba wynika z danych 
zawartych we właściwych mapach potrzeb zdrowotnych 
lub danych źródłowych do ww. map potrzeb 
zdrowotnych111, 

− wymiany PET – chyba, że taki wydatek zostanie 
uzasadniony stopniem zużycia urządzenia, 

− utworzenia nowego ośrodka chemioterapii – chyba, że taka 
potrzeba wynika z danych zawartych we właściwych 
mapach potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do 
ww. map potrzeb zdrowotnych, 

− zakupu dodatkowego akceleratora liniowego do 
teleradioterapii – chyba, że taka potrzeba wynika z danych 
zawartych we właściwych mapach potrzeb zdrowotnych 
lub danych źródłowych do ww. map potrzeb zdrowotnych 
oraz jedynie w miastach wskazanych we właściwej mapie, 

− wymiany akceleratora liniowego do teleradioterapii – 
chyba, że taki wydatek zostanie uzasadniony stopniem 
zużycia urządzenia, w tym w szczególności gdy urządzenie 
ma więcej niż 10 lat. 

11. Projekt z zakresu onkologii związany z 
rozwojem usług medycznych lecznictwa 
onkologicznego w zakresie zabiegów 
chirurgicznych, w szczególności dotyczący 
sal operacyjnych, jest realizowany przez 
podmiot leczniczy, który przekroczył 
wartość progową (próg odcięcia) 60 
zrealizowanych radykalnych i 
oszczędzających zabiegów112 
chirurgicznych rocznie dla nowotworów 
danej grupy narządowej.  

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (tylko w przypadku 
projektów niedotyczących onkologii, w których nie są rozwijane 
usługi medyczne lecznictwa onkologicznego w zakresie zabiegów 
chirurgicznych).  

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu.  

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  

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

 

 
111  Dane źródłowe do map potrzeb zdrowotnych można znaleźć na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: 
http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/ 
112  Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są jako zabiegi chirurgiczne zarówno radykalne, jak i oszczędzające – zgodnie z listą procedur wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi radykalne w 
wybranych grupach nowotworów zamieszczoną na platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia (platforma dostępna pod adresem 
http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl.) 
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dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

12. Projekt dotyczący oddziałów 
pediatrycznych113 może być realizowany 
wyłącznie przez podmioty, które 
sprawozdały co najmniej 700 hospitalizacji 
na oddziale pediatrycznym114 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (tylko w przypadku 
projektów niedotyczących oddziałów pediatrycznych).  

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu.  

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  

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

 

13. Wpływ na rozwój 
zdeinstytucjonalizowanych form opieki 
nad pacjentem 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (tylko w przypadku 
projektów niedotyczących opieki paliatywnej i/ lub hospicyjnej oraz 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych wykonywanych w 
ramach opieki długoterminowej).  

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego 
projektu.  

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 

 

Projekt w zakresie opieki paliatywnej  i/lub hospicyjnej oraz 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych wykonywanych w 
ramach opieki długoterminowej przyczynia się do rozwoju 
zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  

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

 

 

DZIAŁANIE 13.2 INFRASTRUKTURA USŁUG SPOŁECZNYCH  

 
113  VIII część kodu resortowego: 4401 

114  VIII część kodu resortowego: 4401 
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(typy projektów 1-5) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Interwencja w ramach projektu zakłada 
wsparcie dla: 1) infrastruktury społecznej 
służącej aktywizacji społeczno-
zawodowej osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym i/lub 2) 
infrastruktury umożliwiającej realizację 
usług świadczonych w lokalnej 
społeczności, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa115. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2.  Projekt nie dotyczy budowy116 nowych 
obiektów117 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3. Rozwój usług społecznych na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w projekcie jest zgodny 
z założeniami europejskich zasad 
przejścia z opieki instytucjonalnej do 
opieki środowiskowej118 oraz z 
kierunkami wskazanymi w Krajowym 
Programie Przeciwdziałania Ubóstwu 
i Wykluczeniu Społecznemu 2020, a w 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
115 Wyjątkiem od tej zasady jest wsparcie udzielone istniejącym stacjonarnym formom opieki w przypadku gdy świadczą one usługi na rzecz osób wobec których nie jest możliwa opieka w innej formule  (ze względu na 
stan zdrowia lub inne istotne przesłanki) lub w przypadku form instytucjonalnych, które w wyniku realizacji projektu zostaną przekształcone do form zdeinstytucjonalizowanych. Należy jednak pamiętać, iż w wyniku 
realizacji projektu zwiększeniu nie może ulec ilość miejsc w ramach opieki instytucjonalnej. 
116 Budowa oznacza wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 
117 W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości adaptacji istniejących budynków możliwa będzie budowa nowych obiektów lub rozbudowa (nadbudowa) istniejących przy zachowaniu wszystkich ww. 
zasad. W tym przypadku niezbędne jest przedstawienie diagnozy potrzeb i deficytów w obszarze interwencji z uwzględnieniem analizy trendów demograficznych i kompleksowych planów wykorzystania powstałej 
infrastruktury (potwierdzających zasadność realizacji inwestycji). Powyższe zapisy znajdują zastosowanie w przypadku zakupu lokali mieszkalnych w ramach projektów z zakresu wsparcia mieszkalnictwa wspomaganego, 
chronionego i treningowego. 
118 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. 
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przypadku trzeciego typu projektu – 
również z Założeniami Długofalowej 
Polityki Senioralnej w Polsce na lata 
2014-2020 

4. Projekt nie dotyczy wsparcia opieki 
instytucjonalnej119. W szczególności w 
ramach projektu nie mogą być tworzone 
nowe miejsca świadczenia usług 
opiekuńczych w ramach opieki 
instytucjonalnej, ani nie mogą być 
utrzymywane dotychczas istniejące 
miejsca świadczenia usług w ramach 
opieki instytucjonalnej120.  

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

5. Projekt jest zgodny z Wytycznymi 
Ministra Rozwoju w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 
lata 2014-2020 w szczególności w 
zakresie logicznego i tematycznego 
powiązania projektu z innymi 
projektami/inwestycjami 
realizowanymi/zrealizowanymi ze 
środków EFS w ramach priorytetów 
inwestycyjnych 9i i 9iv. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę analizy121 
oraz jasnej wizji wykorzystania wspartej/powstałej infrastruktury i jej 
powiązania z interwencją EFS w ramach Działań 11.1 i 11.2 (PI 9i i 9iv) 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

6. Przeprowadzono analizę122 
uwarunkowań demograficznych, 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 
119 Poprzez opiekę instytucjonalną należy rozumieć opiekę prowadzoną w placówce opiekuńczo-pobytowej – czyli placówce wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki o liczbie mieszkańców większej niż 30 osób 
oraz w której: 1) usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby), 2) wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami 
mieszkańców, 3) mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki, mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub 
zmuszeni do mieszkania razem. 
120 Wyjątkiem od tej zasady jest wsparcie udzielone istniejącym stacjonarnym formom opieki w przypadku gdy świadczą one usługi na rzecz osób wobec których nie jest możliwa opieka w innej formule  (ze względu na 
stan zdrowia lub inne istotne przesłanki) lub w przypadku form instytucjonalnych, które w wyniku realizacji projektu zostaną przekształcone do form zdeinstytucjonalizowanych. Należy jednak pamiętać, iż w wyniku 
realizacji projektu zwiększeniu nie może ulec ilość miejsc w ramach opieki instytucjonalnej. 
121 Analiza musi zawierać: a) diagnozę problemów, z uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych, b) diagnozę potrzeb, z uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych, c) analizę trendów demograficznych, z 
uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych, d) poziom dostępności usług (aktywnej integracji, usług społecznych oraz usług wsparcia ekonomii społecznej) w ujęciu terytorialnym, z uwzględnieniem  ich dostępności i 
barier w dostępności dla poszczególnych grup docelowych, e) degradację obszarów i potrzebę rewitalizacji, f) potrzeby i specyfikę grup docelowych (w tym dostosowanie usług do potrzeb poszczególnych grup 
docelowych, bariery w dostępności do usług), z uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych, g) oczekiwane rezultaty (obejmujące w szczególności problematykę usamodzielnienia się ekonomicznego i społecznego osób 
objętych wsparciem). 
122 Analiza, o której mowa w przypisie nr 7.  
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terytorialnych, jak również potrzeb osób 
stanowiących grupę ̨docelową inwestycji. 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

 

7. Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa 
socjalnego, wspomaganego, 
chronionego i treningowego123 powinny 
być realizowane w oparciu o istniejącą 
infrastrukturę, w powiązaniu z procesem 
aktywizacji zawodowej, mając na celu 
usamodzielnienie ekonomiczne osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym124 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

8. Projekt obejmuje rozwiązania w 
infrastrukturze ułatwiające stosowanie 
podejścia zindywidualizowanego do 
użytkowników 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

9. Kluczowym efektem projektu będzie 
usamodzielnienie się ekonomiczne i 
społeczne osób objętych wsparciem 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY125”. 

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
123 Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego, chronionego i treningowego w zakresie wynikającym z aktualnych przepisów prawa (np. Ustawy z  dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych; Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej). 
124 Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego, chronionego i treningowego mogą obejmować części wspólne budynku, w którym znajdują się przedmiotowe lokale tylko pod warunkiem, że 
powierzchnia użytkowa ww. lokali będzie większa niż 50% powierzchni użytkowej danego budynku. 
125 W przypadku form pomocy świadczących usługi rzecz osób, wobec których ze względu na ich stan zdrowia lub inne istotne przesłanki  (np. schorzenia psychosomatyczne, schorzenia sprzężone) co do zasady nie 
wystąpi efekt usamodzielnienia ekonomicznego i społecznego.  
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DZIAŁANIE 13.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Projekt wynika ze 
zweryfikowanego programu 
rewitalizacji znajdującego się 
w wykazie programów 
rewitalizacji prowadzonego 
przez Instytucję Zarządzającą 
RPO WL   

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”. 
Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej.  
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt spełnia łącznie następujące 
warunki: 

a) program rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje się ̨w wykazie 
programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WL. Aby 
program rewitalizacji znalazł się na takiej liście, Instytucja Zarządzająca RPO WL 
musi przeprowadzić pozytywną weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech 
i elementów takich programów określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
Podkryterium będzie weryfikowane w oparciu o wykaz126 programów rewitalizacji 
prowadzony przez Instytucję Zarządzającą RPO WL,  

b) projekt znajduje się na liście podstawowych przedsięwzięć (lub typów 
przedsięwzięć) rewitalizacyjnych, planowanych do realizacji podczas wdrożenia 
powyższego programu rewitalizacji,  

c) projekt realizowany jest na obszarze rewitalizacji, którego dot. program. 

W celu weryfikacji spełnienia kryterium Wnioskodawca może zostać wezwany do 
złożenia dodatkowych wyjaśnień. 
 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
W trakcie oceny kryterium 

wnioskodawca może zostać 

poproszony o uzupełnienie, poprawę i 

wyjaśnienie.  

 

2 Komplementarność 
z projektami zgłaszanymi do 
dofinansowania w ramach 
EFS127 

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”. 
Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów w programie rewitalizacji właściwej gminy, 
zapisów we wniosku o dofinansowanie oraz załączników do tego wniosku.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
 
W trakcie oceny kryterium 

wnioskodawca może zostać 

 
126 Program rewitalizacji musi zostać wpisany do wykazu najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków. 
127  Działania powinny służyć głównie spełnieniu założeń Osi Priorytetowej 11 i koncentrować się m.in. na przeciwdziałaniu koncentracji ubóstwa, eliminacji czynników prowadzących do wykluczenia społecznego. 
Dlatego warunkiem podstawowym uzyskania wsparcia w ramach ww. działań jest możliwość uzyskania dzięki realizacji projektu wymiernego efektu przede wszystkim w dziedzinie włączenia społecznego (realizowanego 
także w ramach Osi 11), ale także w ramach innych dziedzin wspieranych z funduszy EFS, np. aktywizacji zawodowej (Oś Priorytetowa 9). 
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W ramach kryterium weryfikowane będzie m.in. czy wnioskodawca przedstawił 
oświadczenie wydane przez gminę – operatora programu rewitalizacji128, że co 
najmniej jeden z projektów współfinansowanych z EFS, wynikający z programu 
rewitalizacji wpisanego do wykazu prowadzonego przez IZ RPO WL, został lub 
zostanie złożony do dofinansowania lub został lub będzie zrealizowany przez 
wnioskodawcę lub inne podmioty w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W 
przypadku, gdy komplementarny projekt został dopiero złożony a jeszcze nie wybrany 
do dofinansowania, lub gdy wnioskodawca jedynie oświadcza, że złoży taki projekt, IZ 
RPO WL zweryfikuje spełnienie tego warunku na etapie realizacji projektu.  

Dopuszcza się możliwość zapewnienia komplementarności projektu przez realizację 
projektu współfinansowanego ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 
i nieujętego w programie rewitalizacji. W takim przypadku wnioskodawca ma 
obowiązek zapewnienia komplementarności poprzez realizację takiego projektu na 
obszarze rewitalizowanym. W przypadku, gdy komplementarny projekt został 
dopiero złożony a jeszcze nie wybrany do dofinansowania, lub gdy wnioskodawca 
jedynie oświadcza, że złoży taki projekt, IZ RPO WL zweryfikuje spełnienie tego 
warunku na etapie realizacji projektu. 

W celu weryfikacji spełnienia kryterium Wnioskodawca może zostać wezwany do 
złożenia dodatkowych wyjaśnień. 
 
 

poproszony o uzupełnienie, poprawę i 

wyjaśnienie.  

 

3 Projekt z zakresu wsparcia 
infrastruktury kultury 
koncentruje się na 
marginalizowanych 
społecznościach 

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”, „NIE DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku innych projektów niż 
projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kultury).  
Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza, że projekt swoim zakresem nie 
obejmuje wsparcia infrastruktury kultury i jest traktowana jako spełnienie kryterium.  
Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. W ramach kryterium 

weryfikowane będzie, czy projekt zawiera w swoim zakresie wsparcie infrastruktury 

kultury a jeżeli tak, to czy będzie się koncentrował na marginalizowanych 

społecznościach. Weryfikowane będzie m.in. czy projekt odpowiada na potrzeby 

społeczne zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji, w jaki sposób i w jakim stopniu 

przyczynia się do likwidacji lub niwelowania przyczyn zjawisk kryzysowych (tj. 

bezrobocie, alkoholizm, przestępczość, wandalizm, zerwanie więzi sąsiedzkich, niski 

poziom aktywności społecznej mieszkańców itd.). Analiza dokonywana będzie w 

oparciu o informacje przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku o 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
W trakcie oceny kryterium 

wnioskodawca może zostać 

poproszony o uzupełnienie, poprawę i 

wyjaśnienie.  

 
 

 
128  Gmina – operator programu rewitalizacji jest podmiotem zobligowanym do monitorowania procesu wdrażania programu rewitalizacji. W związku z tym, na wniosek podmiotów realizujących projekty wpisane 
do programu ma możliwość wydania stosownego oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 
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dofinansowanie.  Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 

spełnienia kryterium.  

W celu weryfikacji spełnienia kryterium Wnioskodawca może zostać wezwany do 
złożenia dodatkowych wyjaśnień. 
 

4 Projekt mający na celu poprawę 

dostępności do usług 

społecznych129 wykazuje 

zgodność z założeniami 

europejskich zasad odejścia od 

form opieki instytucjonalnej na 

rzecz opieki środowiskowej (nie 

wykluczając stacjonarnych form 

opieki) oraz z kierunkami 

wskazanymi w Programie 

Przeciwdziałania Ubóstwu i 

Wykluczeniu Społecznemu 2020 

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”, „NIE DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku innych projektów niż 
projekty przewidujące poprawę dostępności do usług społecznych). 
Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza, że projekt nie zawiera w swoim 
zakresie elementów poprawy dostępności do usług społecznych i jest traktowana jako 
spełnienie kryterium. 
Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny  
z założeniami europejskich zasad odejścia od form opieki instytucjonalnej na rzecz 
opieki środowiskowej130 (nie wykluczając stacjonarnych form opieki) oraz z 
kierunkami wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020131. 
 

W celu weryfikacji spełnienia kryterium Wnioskodawca może zostać wezwany do 
złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
W trakcie oceny kryterium 

wnioskodawca może zostać 

poproszony o uzupełnienie, poprawę i 

wyjaśnienie.  

 

5 Projekt obejmujący inwestycje 
w zakresie dróg publicznych 
spełnia wymogi w zakresie 
nośności drogi 

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku projektów 
nieobejmujących swym zakresem inwestycji w zakresie dróg publicznych).  
Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza, że projekt nie obejmuje swym 
zakresem inwestycji w drogi publiczne i jest traktowana jako spełnienie kryterium. 
Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może zostać poproszony 
o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 

 
129 Usługi społeczne to usługi świadczone w społeczności lokalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
130 Zasady określone w „Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” 
131 Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 określa takie kierunki rozwoju jak: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, zapewnienie spójności działań edukacyjnych, 
aktywną integrację społeczności lokalnej, bezpieczeństwo i aktywność osób starszych, zapobieganie niepewności mieszkaniowej, zarządzanie i zmiany strukturalne systemu integracji społecznej. 
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Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy nośność drogi publicznej po 
zakończeniu realizacji projektu wynosić będzie minimum 11,5 t na oś.  

 

 

DZIAŁANIE 13.4 REWITALIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Projekt wynika ze 
zweryfikowanego programu 
rewitalizacji znajdującego się 
w wykazie programów 
rewitalizacji prowadzonego 
przez Instytucję Zarządzającą 
RPO WL   

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”. 
Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej.  
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt spełnia łącznie następujące 
warunki: 

a) program rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje się ̨w wykazie 
programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WL. Aby 
program rewitalizacji znalazł się na takiej liście, Instytucja Zarządzająca RPO WL 
musi przeprowadzić pozytywną weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech 
i elementów takich programów określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
Podkryterium będzie weryfikowane w oparciu o wykaz132 programów rewitalizacji 
prowadzony przez Instytucję Zarządzającą RPO WL,  

b) projekt znajduje się na liście podstawowych przedsięwzięć (lub typów 
przedsięwzięć) rewitalizacyjnych, planowanych do realizacji podczas wdrożenia 
powyższego programu rewitalizacji,  

c) projekt realizowany jest na obszarze rewitalizacji, którego dot. program. 

W celu weryfikacji spełnienia kryterium Wnioskodawca może zostać wezwany do 
złożenia dodatkowych wyjaśnień. 
 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może zostać 
poproszony o uzupełnienie, poprawę i 
wyjaśnienie. 

2 Komplementarność 
z projektami zgłaszanymi do 
dofinansowania w ramach 
EFS133 

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”. 
Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 

 
132 Program rewitalizacji musi zostać wpisany do wykazu najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków. 
133  Działania powinny służyć głównie spełnieniu założeń Osi Priorytetowej 11 i koncentrować się m.in. na przeciwdziałaniu koncentracji ubóstwa, eliminacji czynników prowadzących do wykluczenia społecznego. 
Dlatego warunkiem podstawowym uzyskania wsparcia w ramach ww. działań jest możliwość uzyskania dzięki realizacji projektu wymiernego efektu przede wszystkim w dziedzinie włączenia społecznego (realizowanego 
także w ramach Osi 11), ale także w ramach innych dziedzin wspieranych z funduszy EFS, np. aktywizacji zawodowej (Oś Priorytetowa 9). 
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Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów w programie rewitalizacji właściwej gminy, 
zapisów we wniosku o dofinansowanie oraz załączników do tego wniosku.  
W ramach kryterium weryfikowane będzie m.in. czy wnioskodawca przedstawił 
oświadczenie wydane przez gminę – operatora programu rewitalizacji134, że co 
najmniej jeden z projektów współfinansowanych z EFS, wynikający z programu 
rewitalizacji wpisanego do wykazu prowadzonego przez IZ RPO WL, został lub 
zostanie złożony do dofinansowania lub został lub będzie zrealizowany przez 
wnioskodawcę lub inne podmioty w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W 
przypadku, gdy komplementarny projekt został dopiero złożony a jeszcze nie wybrany 
do dofinansowania, lub gdy wnioskodawca jedynie oświadcza, że złoży taki projekt, IZ 
RPO WL zweryfikuje spełnienie tego warunku na etapie realizacji projektu.  

Dopuszcza się możliwość zapewnienia komplementarności projektu przez realizację 
projektu współfinansowanego ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 
i nieujętego w programie rewitalizacji. W takim przypadku wnioskodawca ma 
obowiązek zapewnienia komplementarności poprzez realizację takiego projektu na 
obszarze rewitalizowanym. W przypadku, gdy komplementarny projekt został 
dopiero złożony a jeszcze nie wybrany do dofinansowania, lub gdy wnioskodawca 
jedynie oświadcza, że złoży taki projekt, IZ RPO WL zweryfikuje spełnienie tego 
warunku na etapie realizacji projektu. 

W celu weryfikacji spełnienia kryterium Wnioskodawca może zostać wezwany do 
złożenia dodatkowych wyjaśnień. 
 

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

3 Projekt z zakresu wsparcia 
infrastruktury kultury 
koncentruje się na 
marginalizowanych 
społecznościach 

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”, „NIE DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku innych projektów niż 
projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kultury). 
Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza, że projekt swoim zakresem nie 
obejmuje wsparcia infrastruktury kultury i jest traktowana jako spełnienie kryterium.  
Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. W ramach kryterium 
weryfikowane będzie, czy projekt zawiera w swoim zakresie wsparcie infrastruktury 
kultury a jeżeli tak, to czy będzie się koncentrował na marginalizowanych 
społecznościach. Weryfikowane będzie m.in. czy projekt odpowiada na potrzeby 
społeczne zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji, w jaki sposób i w jakim stopniu 
przyczynia się do likwidacji lub niwelowania przyczyn zjawisk kryzysowych (tj. 
bezrobocie, alkoholizm, przestępczość, wandalizm, zerwanie więzi sąsiedzkich, niski 
poziom aktywności społecznej mieszkańców itd.). Analiza dokonywana będzie w 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może zostać poproszony 
o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 

 
134  Gmina – operator programu rewitalizacji jest podmiotem zobligowanym do monitorowania procesu wdrażania programu rewitalizacji. W związku z tym, na wniosek podmiotów realizujących projekty wpisane 
do programu ma możliwość wydania stosownego oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 
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oparciu o informacje przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku o 
dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 

spełnienia kryterium. 

W celu weryfikacji spełnienia kryterium Wnioskodawca może zostać wezwany do 
złożenia dodatkowych wyjaśnień. 
 

4 Projekt mający na celu poprawę 
dostępności do usług 
społecznych135 wykazuje 
zgodność z założeniami 
europejskich zasad odejścia od 
form opieki instytucjonalnej na 
rzecz opieki środowiskowej (nie 
wykluczając stacjonarnych form 
opieki) oraz z kierunkami 
wskazanymi w Programie 
Przeciwdziałania Ubóstwu i 
Wykluczeniu Społecznemu 2020 

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE”, „NIE DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku innych projektów niż 
projekty przewidujące poprawę dostępności do usług społecznych). 
Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza, że projekt nie zawiera w swoim 
zakresie elementów poprawy dostępności do usług społecznych i jest traktowana jako 
spełnienie kryterium. 
Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia kryterium. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny  
z założeniami europejskich zasad odejścia od form opieki instytucjonalnej na rzecz 
opieki środowiskowej136 (nie wykluczając stacjonarnych form opieki) oraz z 
kierunkami wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020137. 
W celu weryfikacji spełnienia kryterium Wnioskodawca może zostać wezwany do 
złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może zostać poproszony 
o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 

5 Projekt obejmujący inwestycje 
w zakresie dróg publicznych 
spełnia wymogi w zakresie 
nośności drogi 

Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (opcja „NIE DOTYCZY” w przypadku projektów 
nieobejmujących swym zakresem inwestycji w zakresie dróg publicznych).  
Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza, że projekt nie obejmuje swym 
zakresem inwestycji w drogi publiczne i jest traktowana jako spełnienie kryterium. 
Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
kryterium. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy nośność drogi publicznej po 
zakończeniu realizacji projektu wynosić będzie minimum 11,5 t na oś.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może zostać poproszony 
o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 

 
135 Usługi społeczne to usługi świadczone w społeczności lokalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania usbóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
136 Zasady określone w „Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” 
137  Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 określa takie kierunki rozwoju jak: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, zapewnienie spójności działań edukacyjnych, 

aktywną integrację społeczności lokalnej, bezpieczeństwo i aktywność osób starszych, zapobieganie niepewności mieszkaniowej, zarządzanie i zmiany strukturalne systemu integracji społecznej. 
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DZIAŁANIE 13.6 INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Wsparta infrastruktura i wyposażenie 
są dostosowane (zgodnie z zasadą 
uniwersalnego projektowania138) do 
potrzeb osób z różnymi formami 
niepełnosprawności, w przypadku 
kiedy nie ma przeciwskazań do 
wykonywania danego zawodu przez 
osoby niepełnosprawne 

Kryteria zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”, Kryteria indywidualne - weryfikowane w 
odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2. Projekt przyczynia się do 
wzmocnienia kształcenia 
zawodowego poprzez potwierdzenie 
w systemie egzaminów zewnętrznych 
umiejętności / kwalifikacji139 
zawodowych 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3. Projekt realizowany we współpracy z 
pracodawcami  

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
138  Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MiR 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 z dnia 8 maja 2015 r. 
139  Zgodnie z art. 3 pkt. 19 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.). kwalifikacje w zawodzie, rozumiane jako wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych 

efektów kształcenia, potwierdzane są świadectwem wydanym  po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
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Kryterium będzie spełnione w przypadku dołączenia, co najmniej jednej 
umowy /porozumienia z pracodawcą zawartą, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, dotyczącą 
przygotowania programów nauczania wybranych kierunków i/lub 
organizacji staży dla uczniów i nauczycieli i/lub podniesienia jakości 
organizacji praktycznej nauki zawodu poprzez szkolenia organizowane przy 
współpracy z pracodawcami dla uczniów i nauczycieli. 

4. Projekt swym zakresem obejmuje 
szkoły i placówki kształcenia 
zawodowego i ustawicznego140 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

5. Uzasadnienie budowy nowego 
obiektu   służącego praktycznej nauce 
zawodu  

 

(dot. projektu polegającego na 
budowie nowego obiektu służącego 
praktycznej nauce zawodu) 

 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści 
wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

W ramach tego kryterium weryfikacji podlegać będzie konieczność budowy 
nowego obiektu służącego praktycznej nauce zawodu. W szczególności 
weryfikowane będzie czy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących 
budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz czy 
konieczność budowy nowego obiektu uzasadniona jest trendami 
demograficznymi zachodzącymi na terenie objętym analizą. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
140  Przez szkoły kształcenia zawodowego rozumiane są następujące szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicze szkoły zawodowe, technikum, szkoły policealne oraz szkoły specjalne przysposabiające do pracy (pkt. 3 ust. 1 

art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.). Przez inne placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego rozumie się placówki kształcenia ustawicznego, 
placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. (ust. 3a art. 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 o systemie oświaty – Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) 
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6. Logiczne i tematyczne powiązanie 
projektu z innymi 
projektami/inwestycjami 
realizowanymi/zrealizowanymi ze 
środków EFS w ramach priorytetów 
inwestycyjnych 10 iii i 10iv. 

Kryteria zerojedynkowe. 

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

Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej na podstawie 
przedstawionej przez wnioskodawcę jasnej wizji (w tym diagnozy potrzeb i 
deficytów z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych) 
oraz kompleksowych planów wykorzystania powstałej infrastruktury i jej 
powiązania z interwencją EFS w ramach Działań 12.3 i 12.4 stanowiącej 
załącznik do Regulaminu konkursu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

W przypadku niespełnienia kryterium projekt 
nie będzie podlegał dalszej ocenie. 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIE 13.7 INFRASTRUKTURA SZKOLNA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Projekt dotyczy wsparcia 
wyłącznie istniejącej bazy 
lokalowej141 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

 

 

 

 
141 W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości adaptacji istniejących budynków możliwa będzie rozbudowa istniejących związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej w deficytowych 
obszarach. W takich przypadkach wnioskodawca będzie musiał przedstawić szerokie uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane rozwiązania stanowią element strategicznego podejścia do obszaru edukacji szkolnej 
na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Drugi wyjątek od powyższej zasady dotyczy odtworzenia zabudowy zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację (zastąpienie starego 
budynku nowym). W takim przypadku, wnioskodawca zobowiązany będzie do przedstawienia wiarygodnych analiz potwierdzających, iż stopień zdegradowania budynku uniemożliwia jego regenerację/renowację, w 
tym analiz potwierdzających efektywność kosztową takiego rozwiązania. IŻ dokona weryfikacji spełnienia powyższych przesłanek w oparciu o przedstawioną przez wnioskodawcę diagnozę potrzeb i deficytów w obszarze 
interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych. 
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Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia kryterium. 

 

  

2. Logiczne i tematyczne 
powiązanie projektu z innymi 
projektami/inwestycjami 
realizowanymi/zrealizowanymi 
ze środków EFS w ramach 
priorytetów inwestycyjnych 10i  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej na podstawie 
przedstawionej przez wnioskodawcę jasnej wizji (w tym diagnozy potrzeb i 
deficytów w obszarze interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów 
demograficznych) oraz kompleksowych planów wykorzystania powstałej 
infrastruktury i jej powiazania z interwencją EFS w ramach Działania 12.2. 
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

W przypadku niespełnienia kryterium projekt 
nie będzie podlegał dalszej ocenie. 

 

DZIAŁANIE 13.8 REWITALIZACJA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO  
W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Projekt wynika ze 
zweryfikowanego programu 
rewitalizacji znajdującego się 
w wykazie programów 
rewitalizacji prowadzonego 
przez Instytucję Zarządzającą 
RPO WL  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. W ramach kryterium 
weryfikowane będzie, czy program rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, 
znajduje się ̨ w wykazie programów rewitalizacji prowadzonej przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WL. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej liście, Instytucja 
Zarządzająca RPO WL musi przeprowadzić pozytywną weryfikację spełnienia 
wymogów dotyczących cech i elementów takich programów określonych w 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014–2020. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę 
programów rewitalizacji prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WL, 
stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu. Dodatkowo, weryfikowane będzie, 
czy projekt znajduje się na liście podstawowych przedsięwzięć (lub typów 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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przedsięwzięć) rewitalizacyjnych, planowanych do realizacji podczas wdrożenia 
powyższego programu rewitalizacji.  

2 Komplementarność 
z projektami zgłaszanymi do 
dofinansowania w ramach 
EFS142 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. W 
ramach kryterium weryfikowane będzie czy wnioskodawca złożył oświadczenie 
gminy będącej operatorem programu rewitalizacji, że wnioski (co najmniej jeden) o 
dofinansowanie projektów z EFS (wynikające ze zweryfikowanego i znajdującego się 
w wykazie prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WL programu 
rewitalizacji) zostały lub zostaną złożone lub są realizowane lub zostały zrealizowane 
przez niego lub inne podmioty. W przypadku, gdy komplementarny projekt został 
dopiero złożony a jeszcze nie wybrany do dofinansowania lub gdy beneficjent jedynie 
oświadcza, że złoży taki projekt, IZ RPO WL zweryfikuje spełnienie tego warunku 
na etapie realizacji projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

3 Projekt z zakresu wsparcia 
infrastruktury kultury 
koncentruje się na 
marginalizowanych 
społecznościach143, a 
maksymalna kwota wydatków 
kwalifikowalnych nie 
przekracza wartości 2 mln EUR 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (w przypadku innych projektów niż projekty z zakresu 
wsparcia infrastruktury kultury)  

Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza, że projekt swoim zakresem nie 
obejmuje wsparcia nie obejmuje infrastruktury kultury i jest traktowana jako 
spełnienie kryterium. Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. W ramach kryterium 
weryfikowane będzie, czy projekt zawiera w swoim zakresie wsparcie infrastruktury 
kultury (jeśli dotyczy) posiada kwotę wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
nieprzekraczającym 2 mln EUR144. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranego kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

4 Projekt ma na celu poprawę 
dostępności do usług 

Kryterium zerojedynkowe. Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 
142  Działania powinny służyć głównie spełnieniu założeń Osi Priorytetowej 11 i koncentrować się m.in. na przeciwdziałaniu koncentracji ubóstwa, eliminacji czynników prowadzących do wykluczenia społecznego. 
143  Społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 lub jej udział jest niezbędny w rewitalizacji, 
o której mowa ww. wytycznych. 
144  Wartość wydatków kwalifikowalnych należy przeliczyć na EUR po kursie wymiany zł/EUR stanowiącym średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych NBP z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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społecznych świadczonych 
w społeczności lokalnej145 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (w przypadku innych projektów niż projekty 
przewidujące poprawę dostępności do usług społecznych). 

Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza ze projekt nie zawiera w swoim 
zakresie elementów poprawy dostępności do usług społecznych i jest traktowana 
jako spełnienie kryterium. 

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranego kryterium. 

 

W ramach kryterium oceni podlegać będzie, czy projekt wykazuje zgodność z 
założeniami europejskich zasad odejścia od form opieki instytucjonalnej na rzecz 
opieki środowiskowej (nie wykluczając stacjonarnych form opieki) oraz z kierunkami 
wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 
2020. 

 

5 Inwestycje dotyczące 
zewnętrznej infrastruktury 
technicznej146 oraz w zakresie 
dróg147 lokalnych (gminnych i 
powiatowych) są uzasadnione 
spójnością realizowanej 
operacji, w tym brakiem 
możliwości osiągniecia 
założonych rezultatów bez 
realizacji danego elementu 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (w przypadku, gdy projekt nie zawiera inwestycji w 
zewnętrzną infrastrukturę techniczną i/lub w drogi lokalne). 

Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza ze projekt nie zawiera w swoim 
zakresie elementów infrastruktury technicznej i/lub dróg lokalnych (gminnych i 
powiatowych) i jest traktowania jako spełnienie kryterium. 

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranego kryterium. 

 

Inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w sytuacji, gdy przyczynią się do 
fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub 
miejskich obszarów funkcjonalnych. Inwestycje w zakresie dróg lokalnych muszą 
stanowić element LPR. Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić maksymalnie 15% 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 
145  Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
146  Zewnętrzna infrastruktura techniczna rozumiana jako przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne zlokalizowane poza obrębem budynków. 
147  Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie 
drogowym zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). 
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kosztów kwalifikowalnych projektu. Wydatki na pozostałą zewnętrzną infrastrukturę 
techniczną (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z 
zakresu gospodarki odpadami) nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

6 Projekt nie obejmuje budowy 
nowych budynków148. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (w przypadku, gdy projekt polega na odtworzeniu 
zabudowy zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację). 

Ocena, wartością logiczną „NIE DOTYCZY” oznacza ze projekt nie zawiera w swoim 
zakresie odtworzenia zabudowy poprzez budowę nowego budynku i jest traktowania 
jako spełnienie kryterium. 

Kryterium indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 

Kryterium będzie oceniane na etapie oceny formalnej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranego kryterium. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

 

 

 

 

 

 

II.Ocena merytoryczna 

II. OCENA MERYTORYCZNA  

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR 

WDRAŻANE PRZEZ DW EFRR  

 
148  Wyjątek stanowią projekty polegające na odtworzeniu zabudowy zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację (zastąpienie starego budynku nowym). W takim przypadku, 
wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych analiz (ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadany przez właściwy organ samorządu 
zawodowego) potwierdzających, iż stopień zdegradowania budynku uniemożliwia jego regenerację/renowację, w tym analiz potwierdzających efektywność kosztową takiego rozwiązania. 
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A.Kryteria techniczne 

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR 

WDRAŻANE PRZEZ DW EFRR (Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁANIA 3.6) 

A. KRYTERIA TECHNICZNE 

CELEM OCENY WYKONALNOŚCI JEST ODRZUCENIE PROJEKTÓW NIEWYKONALNYCH LUB W KTÓRYCH ZAPROPONOWANO NIEEFEKTYWNE ROZWIĄZANIA. KRYTERIA 

TECHNICZNE WERYFIKUJĄ POPRAWNOŚĆ ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE, A TAKŻE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEGO WARIANTU ORAZ OCENIAJĄ 

WYKONALNOŚĆ TECHNICZNĄ WYBRANEGO WARIANTU REALIZACJI CELÓW PROJEKTU. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Adekwatność założeń realizacji 

projektu do potrzeb projektodawcy 

/interesariuszy. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych: „TAK”, „NIE”.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie (w ramach pytań 

pomocniczych możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 

„NIE”, „NIE DOTYCZY”): 

• Czy projekt odpowiada na potrzeby projektodawcy 

/interesariuszy tzn. czy potrzeba realizacji danego projektu 

jest zrozumiała i jasno wynika z problemów i niedogodności? 

• Czy faktycznie istniejąca funkcjonalność infrastruktury może 

powodować niedogodności dla projektodawcy 

/interesariuszy? (kryterium nie jest spełnione, jeżeli braki i 

niedogodności dla beneficjentów wynikają z 

nieodpowiedniego zagospodarowania i wykorzystania 

istniejącej infrastruktury). 

• Czy wybrano wszystkie kluczowe dla realizacji projektu grupy 

interesariuszy? 

• Czy wszystkie grupy interesariuszy są przychylne realizacji 

projektu i/lub projektodawca zapewnił działania mające na 

celu zmianę negatywnego nastawienia niektórych grup do 

projektu?  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania.  

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw pytań 

pomocniczych (cząstkowych). Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna (wartość logiczna: 

„TAK” lub „NIE DOTYCZY”). W trakcie oceny kryterium 

wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, 

poprawę i wyjaśnienie. 
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• Czy wybrano odpowiednie (kluczowe, najbardziej naglące, 

pierwotne) problemy do rozwiązania przez projekt? (nie 

dotyczy, jeżeli projekt rozwiązuje wszystkie zdiagnozowane 

problemy). 

2. Trafność realizacji przez projekt celów 

istotnych dla projektodawcy 

/interesariuszy, zgodnych z RPO WL. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych: „TAK”, „NIE”.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie (w ramach pytań 

pomocniczych możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 

„NIE”): 

• Czy cele są pożądane przez projektodawcę i interesariuszy 

(wynikają z analizy potrzeb) i czy są one spójne z celami 

Działania?  

• Czy projekt zakłada cele wykonalne w kontekście analizy 

potrzeb? Czy wartości docelowe wskaźników zapisane  

w projekcie są realne do osiągnięcia?  

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 (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna (wartość logiczna: 

„TAK”). W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może 

zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę  

i wyjaśnienie. 

3. Trafność wyboru właściwego wariantu 

inwestycyjnego realizacji projektu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie (w ramach pytań 

pomocniczych możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 

„NIE”): 

• Czy zidentyfikowano wszystkie możliwe do wdrożenia 

warianty inwestycyjne, które można uznać za wykonalne pod 

względem technicznym (czy projektodawca posiada 

niezbędne prawa, pozwolenia lub możliwość uzyskania tych 

praw, pozwoleń została odpowiednio opisana149), 

ekonomicznym (czy wnioskodawca dysponuje środkami na 

realizację projektu lub ma możliwość ich pozyskania, czy 

wskazano źródła finansowania danego wariantu), 

środowiskowym (czy dokumentacja oceny oddziaływania na 

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 (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna (wartość logiczna: 

„TAK”). W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może 

zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i 

wyjaśnienie. 

 
149 Zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu/wezwaniem do złożenia projektu pozakonkursowego.  
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środowisko lub sposób uzyskania odpowiednich decyzji 

składających się na zezwolenie realizacji inwestycji został 

opisany150) i instytucjonalnym (czy kadra, doświadczenie, 

struktura organizacyjna projektodawcy zapewnią poprawną 

realizację danego wariantu)? 

• Czy wybrano najbardziej osiągalne pod względem 

technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i 

instytucjonalnym warianty inwestycyjne do analizy oraz czy 

wybrane warianty zrealizują wszystkie cele projektu? Czy 

wybrane warianty uwzględniają ewentualne różnice w 

popycie? 

• Czy wybrano wariant inwestycyjny zgodnie z wynikiem 

przeprowadzonej analizy? 

4. Wykonalność wybranego wariantu 

inwestycyjnego realizacji projektu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych: „TAK”, „NIE”.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie (w ramach pytań 

pomocniczych możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 

„NIE”, „NIE DOTYCZY”): 

• Czy rozwiązania zastosowane w ramach wybranego wariantu 

inwestycyjnego realizacji projektu będą dostępne, 

funkcjonalne (użyteczne) dla projektodawcy /interesariuszy, 

w tym m.in. opisano sposób spełniania potrzeb beneficjentów 

przez infrastrukturę zrealizowaną w projekcie? 

• Czy rozwiązania zastosowane w ramach wybranego wariantu 

inwestycyjnego realizacji projektu wpisują się w istniejącą 

infrastrukturę (są w stosunku do niej komplementarne, 

rozwijające i/lub tworzące synergię)? 

• Czy rozwiązania zastosowane w ramach wybranego wariantu 

inwestycyjnego realizacji projektu mogą być ulepszane, 

udoskonalane i mogą realizować cele projektu w całym 

okresie referencyjnym? 

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 (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna (wartość logiczna: 

„TAK” lub „NIE DOTYCZY”). W trakcie oceny kryterium 

wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, 

poprawę i wyjaśnienie. 

 
150 Zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu/wezwaniem do złożenia projektu pozakonkursowego. 
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• Czy wybrany wariant inwestycyjny realizacji projektu jest 

wykonalny organizacyjnie i technicznie, tzn. czy 

projektodawca posiada odpowiednie zasoby 

techniczne/organizacyjne (lub plan ich pozyskania) 

umożliwiające realizację projektu zgodnie z proponowanym 

harmonogramem?  

• Czy czynniki ryzyka - opóźnienia lub utrudnienia realizacji 

rozwiązań zastosowanych w ramach wybranego wariantu 

inwestycyjnego realizacji projektu - są nieistotne lub 

prawdopodobieństwo ich negatywnego wpływu na projekt 

zostało zminimalizowane? 

5. Zgodność wybranego wariantu 

inwestycyjnego realizacji projektu z 

przepisami prawa i politykami 

horyzontalnymi. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie (w ramach pytań 

pomocniczych możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 

„NIE”, „NIE DOTYCZY”): 

• Czy wybrany wariant ma pozytywny lub neutralny wpływ na 

politykę horyzontalną UE zrównoważonego rozwoju lub jeżeli 

ma wpływ negatywny, czy założono odpowiednie 

rekompensaty za szkody wyrządzone środowisku? 

• Czy wybrany wariant ma pozytywny lub neutralny wpływ na 

realizację zasady równości szans i niedyskryminacji? 

• Czy wybrany wariant ma pozytywny lub neutralny wpływ na 

realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn?151 

• Czy wybrany wariant ma pozytywny wpływ na realizację 

zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?152 

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 (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna (wartość logiczna: 

„TAK” lub „NIE DOTYCZY”). W trakcie oceny kryterium 

wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, 

poprawę i wyjaśnienie. 

 
151 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. 
152 Dostępność należy rozumieć 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 
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• Czy produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego 

projektowania?153 

• Czy wybrany wariant jest zgodny z przepisami prawa 

polskiego, szczególnie w zakresie prawa budowlanego, 

ochrony środowiska i innych adekwatnych przepisów? Czy 

projektodawca posiada wszystkie niezbędne decyzje 

administracyjne lub będzie w stanie je zdobyć154? 

• Czy projekt jest zgodny z regulacjami dotyczącymi pomocy 

publicznej/pomocy de minimis w danym Działaniu RPO WL, 

w tym czy wystąpi efekt zachęty (jeśli dotyczy)? 

• Czy przedsięwzięcia w projekcie nie są częścią projektu, który 

został objęty lub powinien być objęty procedurą odzyskiwania 

zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie 

przeniesienia działalności gospodarczej poza obszar objęty 

Programem?  

 

 

KRYTERIA TECHNICZNE DLA DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY 
(kryteria dotyczące projektów typu 1 i 2) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Adekwatność założeń realizacji 
projektu do potrzeb 
projektodawcy / interesariuszy. 

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

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. W ramach 
kryterium ocenie podlegać będzie odpowiedź na pytanie:  

− Czy projekt odpowiada na potrzeby projektodawcy / interesariuszy tzn. czy potrzeba realizacji danego 
projektu jest zrozumiała i jasno wynika z problemów i niedogodności? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania 

 
zakresem stosowania standardów dostępności, stanowiących załącznik do ww. Wytycznych (o ile te wymogi zostały określone). W wyjątkowych przypadkach, gdy 
produkty projektu wprost nie realizują zasady dostępności (zostały uznane za neutralne), pożądane jest zapewnienie 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). 

153 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. 

154 Zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu/wezwaniem do złożenia projektu pozakonkursowego. 
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2. Trafność realizacji przez projekt 
celów działań zgodnych  z RPO 
WL. 

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

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. W ramach 
kryterium ocenie podlegać będzie odpowiedź na pytanie:  

− Czy projekt realizuje cele Działania RPO WL, w tym wykazuje wszystkie wskaźniki zapisane w RPO WL i 
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL, które go dotyczą? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania 

3. Zgodność wybranego wariantu 
inwestycyjnego realizacji 
projektu z przepisami prawa 
i politykami horyzontalnymi. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie (adekwatne) cząstkowe pytania będzie pozytywna.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. W ramach 
kryterium ocenie podlegać będzie odpowiedź na pytanie:  

− Czy wybrany wariant ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną UE zrównoważonego rozwoju lub 
jeżeli ma wpływ negatywny, założono odpowiednie rekompensaty za szkody wyrządzone środowisku? 

− Czy wybrany wariant ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną UE promowania równości szans 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji? 

− Czy wybrany wariant ma pozytywny wpływ na realizację zasady dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami?155 

− Czy produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania?156 

− Czy projekt jest zgodny z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej w danym Działaniu RPO WL, w tym 
czy wystąpi efekt zachęty? (jeżeli dotyczy) 

− Czy projekt będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego?157  

− Czy przedsięwzięcia w projekcie nie są częścią projektu, który został objęty lub powinien być objęty 
procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 w następstwie przeniesienia 
działalności gospodarczej poza obszar objęty Programem? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania 

 

 

AA.Kryteria techniczne specyficzne 

KRYTERIA TECHNICZNE SPECYFICZNE 

 
155 Dostępność należy rozumieć 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. W wyjątkowych przypadkach, gdy produkty projektu wprost nie realizują zasady dostępności, 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). 
156 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. 
157 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego tj. posiada siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego najpóźniej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

(weryfikowane na podstawie wpisu do CEIDG lub KRS) lub przedstawi dowody, że procedura rejestracji w województwie lubelskim jest w toku. 
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CELEM OCENY WYKONALNOŚCI JEST ODRZUCENIE PROJEKTÓW NIEWYKONALNYCH LUB W KTÓRYCH ZAPROPONOWANO NIEEFEKTYWNE ROZWIĄZANIA. KRYTERIA TECHNICZNE 

WERYFIKUJĄ POPRAWNOŚĆ ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE, A TAKŻE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEGO WARIANTU ORAZ OCENIAJĄ WYKONALNOŚĆ TECHNICZNĄ 

WYBRANEGO WARIANTU REALIZACJI CELÓW PROJEKTU. 

 

DZIAŁANIE 1.1 REGIONALNA INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wykonalność 
wybranego 
wariantu  
inwestycyjnego 
realizacji 
projektu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie (możliwe przyznanie wartości logicznych: 
„TAK”, „NIE”): 

• Czy przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w 
projekcie badań?  

• Czy powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie dostępna dla 
podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie? 

• Czy wnioskodawca przedstawił wiarygodny i realny program wykorzystywania efektów 
projektu w fazie jego eksploatacji (w załączeniu do wniosku) zawierający w 
szczególności:   

1) agendę̨ badawczą zawierającą opis obszarów działalności badawczo-
rozwojowej, stanowiących uzasadnienie dla inwestycji w infrastrukturę 
badawczą, będącą przedmiotem projektu, zgodną z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 oraz zgodną z aktualnym 
stanem wiedzy i techniki;  

2) plan określający zakres i sposób gospodarczego wykorzystania wspartej 
infrastruktury badawczej co najmniej w okresie 5 lat od zakończenia projektu;  

3)  określenie podmiotów, które będą̨ wykorzystywać́ projektowaną infrastrukturę̨ 
badawczą wraz z opisem ich potencjału i doświadczenia w zakresie 
prowadzenia projektów B+R i/lub wykorzystania wyników prac B+R w 
działalności gospodarczej;  

4) regulamin udostępniania, określający zasady udostępniania zainteresowanym 
podmiotom, infrastruktury badawczej w okresie realizacji i w okresie jej 
użyteczności ekonomicznej, w tym zasady wynikające z przepisów art. 26 ust. 
3 i 4 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. Zasady udostępniania muszą dotyczyć 
całości prowadzonej na infrastrukturze działalności, w tym także działalności 
o charakterze niegospodarczym; 

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 (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna.  

W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może zostać poproszony 
o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 
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5) określenie źródeł pokrycia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej w 
okresie realizacji i w okresie jej użyteczności ekonomicznej. W odniesieniu do 
części infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia działalności 
gospodarczej weryfikacji podlega dodatkowo, czy określono źródła pokrycia 
kosztów utrzymania infrastruktury ze środków innych niż środki uzyskiwane w 
ramach dotacji celowej lub podmiotowej z budżetu państwa, tj. weryfikowane 
będzie, czy w projekcie zaplanowano finansowanie kosztów utrzymania i 
użytkowania przedmiotu inwestycji, w szczególności ze źródeł prywatnych, 
działalności komercyjnej (w zakresie określonym w SzOOP) oraz środków 
pozyskiwanych w ramach konkursów / grantów na realizację projektów 
badawczych, przy uwzględnieniu zgodności z warunkiem określonym w art. 
26 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, zgodnie z którym, w 
przypadku prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i 
niegospodarczej, finansowanie, koszty i dochody z każdego rodzaju 
działalności należy rozliczać osobno, konsekwentnie stosując obiektywnie 
uzasadnione zasady rachunku kosztów; 

6)  oszacowanie wartości wskaźnika dotyczącego przychodów pochodzących z 
działalności komercyjnej, generowanych w ramach działalności badawczej, 
prowadzonej przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – wraz z 
przedstawieniem założeń́ metodologicznych dla oszacowanej wartości 
wskaźnika. Wskaźnik należy określić zgodnie z definicją kryterium formalnego 
specyficznego: „W ramach projektu określono wskaźnik odnoszący się do 
przychodów z działalności prowadzonej przy wykorzystaniu wspartej 
infrastruktury badawczej.”. 

2 Przedmiotem 
projektu jest 
wsparcie 
infrastruktury 
badawczej158, 
w rozumieniu 
przepisów prawa 
wspólnotowego 
dotyczących 
pomocy publicznej 
(zgodnie z art. 2 pkt 
91 rozporządzenia 
Komisji (UE) Nr 
651/2014 z dn. 17 
czerwca 2014 r. 
uznającego 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  treści  wniosku o dofinansowanie  
projektu. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie : 

• Czy dany element infrastruktury jest infrastrukturą badawczą? 

• Czy proponowane w projekcie działania mają charakter prac badawczo-rozwojowych? 
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania 

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 (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna. W trakcie 
oceny kryterium wnioskodawca może 
zostać poproszony o uzupełnienie, 
poprawę i wyjaśnienie. 

 
158 Infrastruktura badawcza oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach i obejmuje wyposażenie 

naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę ̨opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych taką jak sieć, 
infrastrukturę ̨komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę ̨łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych. Takie rożne rodzaje infrastruktury 
badawczej mogą ̨być ́zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów) zgodnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie 
wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC). 
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niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne 
z rynkiem 
wewnętrznym  
z zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu). 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium 
uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie (adekwatne) cząstkowe pytania 
będzie pozytywna. W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać poproszony 

o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 

 

 

DZIAŁANIE 2.1 CYFROWE LUBELSKIE (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW W ZAKRESIE E-ZDROWIA) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wykonalność 
wybranego 
wariantu  
inwestycyjnego 
realizacji projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo (możliwe przyznanie wartości logicznych: 
„TAK”, „NIE”): 

• Czy projektowanie i budowa usług / cyfrowe udostępnienie ISP będą realizowane w oparciu 
o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w tym: 

• Czy projektowanie usług / cyfrowe udostępnianie ISP będzie realizowane w oparciu o metody 
projektowania zorientowanego na użytkownika? 

• Czy korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług publicznych / z cyfrowo 
udostępnianych ISP będzie możliwe różnymi kanałami dostępu (opartymi na otwartej sieci 
Internet lub wydzielonych (prywatnych) sieciach administracji publicznej), niezależnie od 
miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii? 

• Czy poziom dostępności (w rozumieniu standardów Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA) usług / ISP proponowany w ramach projektu jest 
zgodny z wynikami badań potrzeb usługobiorców? 

• Czy zaplanowano działania polegające na monitorowaniu usług / cyfrowego udostępniania ISP 
pod kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, 
ciągłości działania i powszechności wykorzystania? 

• Czy wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach projektu będą wdrażane zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

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 
(adekwatne) cząstkowe pytania będzie 
pozytywna.  
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minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych? 

• Czy wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w projekcie będą 
zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie z zasadami przetwarzania informacji 
wskazanymi w obowiązujących przepisach, w tym: 

• Czy zostanie zapewnione przestrzeganie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem 
informacji? 

• Czy przedstawiono klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: informacja 
publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe, informacje niejawne (zastrzeżone, 
poufne, tajne, ściśle tajne)? 

• Czy przedstawiono opis mechanizmów służących: zapewnieniu bezpieczeństwa danych na 
każdym etapie cyklu życia usługi udostępniania ISP; zapewnieniu ochrony danych osobowych, 
w tym danych podlegających szczególnej ochronie; zachowaniu tajemnic prawnie chronionych? 

• Czy zaplanowano przeprowadzenie testów penetracyjnych bezpieczeństwa systemu 
teleinformatycznego, jeżeli w ramach projektu zaplanowano wdrożenie systemów 
teleinformatycznych? 

• Czy realizacja projektu jest zasadna w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi 
przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych, 
które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych 
przez wnioskodawcę lub inne podmioty na poziomie regionalnym i centralnym? 

• Czy wnioskodawca wykazał, że produkty projektów finansowanych z funduszy europejskich w 
latach 2007-2013, niezbędne do realizacji produktów planowanych w projekcie zgłaszanym do 
RPO, są gotowe (tj. dokonano ich odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i 
funkcjonalności, niezbędne dla wdrożenia nowych usług)? (jeśli dotyczy) 

w zakresie e-usług  (możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, a w przypadku projektów 
nie obejmujących e-usług, należy wpisać przy każdym poniższym kryterium „NIE DOTYCZY”): 

• Czy wnioskodawca przedstawił analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem 
usług, z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego? (należy przedstawić analizę 
uwzględniającą mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, 
zakres zmian w procesach biznesowych, właścicieli procesów biznesowych; dla kluczowych 
procesów biznesowych usługi należy wskazać cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzyści dla 
jego uczestników; należy wykazać, że przenoszone w całości lub części do sfery elektronicznej 
procesy biznesowe są lub w ramach projektu zostaną zoptymalizowane pod kątem świadczenia 
usług drogą elektroniczną) 

• Czy co najmniej jedna z usług objętych projektem będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że 
będzie skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne 
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prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana przez znaczny odsetek danej grupy 
odbiorców? 

• Czy wszystkie usługi objęte projektem będą udostępnione na co najmniej trzecim (dwustronna 
interakcja) poziomie e-dojrzałości? 

• Czy w przypadku realizacji przez projekt usług A2B i A2C metody uwierzytelniania są adekwatne 
do celów i zakresu projektu, w tym: 

• Czy opisano podejście do uwierzytelniania, jakie zastosowane w projekcie zgodnie z jednym z 
trzech podejść: 1) tylko profil zaufany ePUAP; 2) profil zaufany ePUAP i inna metoda; 3) tylko 
inna metoda niż profil zaufany ePUAP? 

• Czy wybór wariantu drugiego albo trzeciego uzasadniono w oparciu o analizę ryzyka? 

• Czy jeżeli w ramach usługi objętej projektem przetwarzane są dane, które są informacją 
publiczną, to zostaną one udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

w zakresie informacji sektora publicznego  (możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, 
a w przypadku projektów nie obejmujących informacji sektora publicznego, należy wpisać przy 
każdym poniższym kryterium „NIE DOTYCZY”): 

• Czy ISP udostępniane cyfrowo w ramach projektu wpisują się w przynajmniej jeden z 5 
kluczowych obszarów ISP, których udostępnienie do ponownego wykorzystania powinno być 
według Komisji Europejskiej priorytetem w całej Europie (obszary te zostały wymienione w 
wytycznych Commission Notice Guidelines on recommended standard licenses, datasets and 
charging for reuse of documents (2014/C 240/01) i są to: dane geoprzestrzenne, dane 
środowiskowe, dane transportowe, statystyka publiczna w zakresie wskaźników 
demograficznych i ekonomicznych, dane gospodarcze? (dotyczy zasobów adaministracji) 

• Czy przy uwzględnieniu specyfiki typu udostępnianego zasobu, projekt spełnia minimalne 
standardy cyfrowego udostępniania ISP, dotyczące: 1) uwzględnienia standardów dostępności 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (dotyczy zasobów administracji, nauki i kultury); 
2) dołączenia i opisania metadanych (dotyczy zasobów administracji, nauki i kultury); 3) 
otwartości co najmniej na poziomie 3 gwiazdek w skali „5 Star Open Data” (dotyczy tylko 
zasobów administracji); 4) udostępnienia interfejsów dla programistów -API - (dotyczy tylko 
zasobów administracji)? 

• Czy określono, w jakim zakresie udostępniane cyfrowo zasoby ISP objęte projektem będą 
dostępne bezpłatnie dla grup docelowych lub czy w przypadku pobierania opłat przedstawiono 
uzasadnienie? 

 

 DZIAŁANIE 2.1 CYFROWE LUBELSKIE  

(W ZAKRESIE E-ZDROWIA) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1 Wykonalność 
wybranego 
wariantu 
inwestycyjnego 
realizacji projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo: 

• Czy projektowanie usług będzie realizowane w oparciu o metody projektowania 
zorientowanego na użytkownika? 

• Czy korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług publicznych będzie możliwe różnymi 
kanałami dostępu (opartymi na otwartej sieci Internet lub wydzielonych (prywatnych) sieciach 
administracji publicznej), niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii? 

• Czy poziom dostępności (w rozumieniu standardów Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0 usług proponowany w ramach projektu jest zgodny z wynikami badań potrzeb 
usługobiorców? 

• Czy zaplanowano działania polegające na monitorowaniu usług pod kątem dostępności 
i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości działania i 
powszechności wykorzystania? 

• Czy wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach projektu będą wdrażane zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych? 

• Czy wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w projekcie będą 
zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie z zasadami przetwarzania informacji 
wskazanymi w obowiązujących przepisach, w tym: 

• Czy zostanie zapewnione przestrzeganie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem 
informacji? 

• Czy przedstawiono klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: informacja 
publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe, informacje niejawne (zastrzeżone, 
poufne, tajne, ściśle tajne)? 

• Czy przedstawiono opis mechanizmów służących: zapewnieniu bezpieczeństwa danych na 
każdym etapie cyklu życia usługi; zapewnieniu ochrony danych osobowych, w tym danych 
podlegających szczególnej ochronie; zachowaniu tajemnic prawnie chronionych? 

• Czy zaplanowano przeprowadzenie testów penetracyjnych bezpieczeństwa systemu 
teleinformatycznego, jeżeli w ramach projektu zaplanowano wdrożenie systemów 
teleinformatycznych? 

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 
(adekwatne) cząstkowe pytania będzie 
pozytywna. 
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• Czy realizacja projektu jest zasadna w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi 
przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych, 
które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych 
przez wnioskodawcę lub inne podmioty? 

• Czy wnioskodawca przedstawił analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem 
usług, z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego? (należy przedstawić analizę 
uwzględniającą mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, 
zakres zmian w procesach biznesowych, właścicieli procesów biznesowych; dla kluczowych 
procesów biznesowych usługi należy wskazać cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzyści dla 
jego uczestników; należy wykazać, że przenoszone w całości lub części do sfery elektronicznej 
procesy biznesowe są lub w ramach projektu zostaną zoptymalizowane pod kątem świadczenia 
usług drogą elektroniczną) 

• Czy co najmniej jedna z usług objętych projektem będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że 
będzie skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne 
prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana przez znaczny odsetek danej grupy 
odbiorców? 

• Czy wszystkie usługi objęte projektem będą udostępnione na co najmniej trzecim (dwustronna 
interakcja) poziomie e-dojrzałości? 

• Czy w przypadku realizacji przez projekt usług A2B i A2C metody uwierzytelniania są adekwatne 
do celów i zakresu projektu, w tym: Czy opisano podejście do uwierzytelniania, jakie 
zastosowane w projekcie zgodnie z jednym z trzech podejść: 1) tylko profil zaufany ePUAP; 2) 
profil zaufany ePUAP i inna metoda; 3) tylko inna metoda niż profil zaufany ePUAP? Czy wybór 
wariantu drugiego albo trzeciego uzasadniono w oparciu o analizę ryzyka? 

• Czy jeżeli w ramach usługi objętej projektem przetwarzane są dane, które są informacją 
publiczną, to zostaną one udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

• Czy projekt wykorzystuje narzędzie 26 – Upowszechnienie wymiany elektronicznej 
dokumentacji medycznej zdefiniowane w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy paper 
dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020? 

• Czy projekt zapewnia komplementarność, interoperacyjność oraz nie dublowanie 
funkcjonalności przewidzianych w krajowych Platformach P1 lub P2 lub P4159? 

• Czy wytworzone w projekcie produkty zostaną podłączone z Platformą P1 oraz będą zgodne ze 
standardami wymiany informacji opracowanymi przez Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia (CSIOZ), jeśli projekt obejmuje obszary wspierane w P1160? Czy w przypadku, 

 
159  Dokument opisujący funkcjonalności przewidziane w krajowych Platformach P1, P2 i P4 dostępny jest na stronie internetowej CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) 

https://www.csioz.gov.pl/. 
160  W dokumentacji przetargowej należy zamieścić zapis mówiący o tym, że Wykonawca będzie miał obowiązek dostosowania produktów (systemu Zamawiającego) do standardów zastosowanych w P1. Proponowana 

treść zapisu do Opisu Przedmiotu Zamówienia to: „System Zamawiającego musi zapewnić integrację funkcjonalną z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie informacji w 
ochronie zdrowia, co najmniej w zakresie opisanym w dokumencie „Opis usług biznesowych Systemu P1 wykorzystywanych w systemach usługodawców” opracowanym i udostępnionym przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Integracja musi zostać zrealizowana przez Wykonawcę, a jej wynikiem musi być możliwość wymiany komunikatów pomiędzy systemem Zamawiającego i w/w systemem. Obowiązek 
nie dotyczy sytuacji, w której w trakcie realizacji zamówienia nie zostanie uruchomiona platforma P1, tj. nie będzie możliwości zrealizowania prac integracyjnych.” 
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gdy w regionie funkcjonuje platforma regionalna, produkty wytworzone w ramach projektu 
zostaną zintegrowane z Platformą P1 za pomocą platformy regionalnej? 

• Czy projekt dotyczący regionalnej platformy zapewnia skalowalność platformy poprzez 
możliwość zwiększenia liczby użytkowników, tj. podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych bez względu na typ – opieka szpitalna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
(zwana dalej: AOS), podstawowa opieka zdrowotna (POZ) oraz bez względu na podmiot 
tworzący? (jeśli dotyczy) 

• Czy projekt dotyczący prowadzenia lub wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej w 
rozumieniu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (EDM), w tym indywidualnej 
dokumentacji medycznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), uwzględnia rozwiązania 
umożliwiające zbieranie przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych 
danych medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz tworzenie EDM zgodnej ze 
standardem HL7 CDA, opracowanym i opublikowanym przez CSIOZ? 

• Czy projekt w zakresie budowy lub rozbudowy regionalnej platformy uwzględnia 
funkcjonalności dotyczące regionalnego repozytorium EDM, z obsługą przechowywania EDM. 
Repozytorium EDM powinno realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i 
udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA, a w przypadku repozytoriów badań obrazowych – 
przyjmowania, archiwizacji i udostępniania obiektów DICOM? (jeśli dotyczy) 

 

 

DZIAŁANIE 2.2 CYFRYZACJA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI 
TERYTORIALNYCH 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wykonalność 
wybranego wariantu 
inwestycyjnego 
realizacji projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo (możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 
„NIE”): 

• Czy projektowanie i budowa usług / cyfrowe udostępnienie ISP będą realizowane w oparciu o metody 
projektowania zorientowanego na użytkownika, w tym: 

• Czy projektowanie usług / cyfrowe udostępnianie ISP będzie realizowane w oparciu o metody 
projektowania zorientowanego na użytkownika? 

• Czy korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług publicznych / z cyfrowo udostępnianych 
ISP będzie możliwe różnymi kanałami dostępu (opartymi na otwartej sieci Internet lub wydzielonych 
(prywatnych) sieciach administracji publicznej), niezależnie od miejsca przebywania 
i wykorzystywanej technologii? 

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 (adekwatne) cząstkowe pytania 
będzie pozytywna.  
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• Czy poziom dostępności (w rozumieniu standardów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) 
z uwzględnieniem poziomu AA) usług / ISP proponowany w ramach projektu jest zgodny z wynikami 
badań potrzeb usługobiorców? 

• Czy zaplanowano działania polegające na monitorowaniu usług / cyfrowego udostępniania ISP pod 
kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości 
działania i powszechności wykorzystania? 

• Czy wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach projektu będą wdrażane zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych? 

• Czy wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w projekcie będą zapewniały 
bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w 
obowiązujących przepisach, w tym: 

• Czy zostanie zapewnione przestrzeganie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji? 

• Czy przedstawiono klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: informacja 
publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe, informacje niejawne (zastrzeżone, 
poufne, tajne, ściśle tajne)? 

• Czy przedstawiono opis mechanizmów służących: zapewnieniu bezpieczeństwa danych na każdym 
etapie cyklu życia usługi udostępniania ISP; zapewnieniu ochrony danych osobowych, w tym danych 
podlegających szczególnej ochronie; zachowaniu tajemnic prawnie chronionych? 

• Czy zaplanowano przeprowadzenie testów penetracyjnych bezpieczeństwa systemu 
teleinformatycznego, jeżeli w ramach projektu zaplanowano wdrożenie systemów 
teleinformatycznych? 

• Czy realizacja projektu jest zasadna w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, 
w szczególności – czy produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub 
tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty 
na poziomie regionalnym i centralnym? 

• Czy wnioskodawca wykazał, że produkty projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-
2013, niezbędne do realizacji produktów planowanych w projekcie zgłaszanym do RPO, są gotowe (tj. 
dokonano ich odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, niezbędne dla 
wdrożenia nowych usług)? (jeśli dotyczy) 

w zakresie e-usług (możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, a w przypadku projektów nie 
obejmujących e-usług, należy wpisać przy każdym poniższym kryterium „NIE DOTYCZY”): 

• Czy wnioskodawca przedstawił analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług, 
z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego? (należy przedstawić analizę uwzględniającą mapę 
procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian w procesach 
biznesowych, właścicieli procesów biznesowych; dla kluczowych procesów biznesowych usługi należy 
wskazać cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzyści dla jego uczestników; należy wykazać, że 
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DZIAŁANIE 4.1 WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

przenoszone w całości lub części do sfery elektronicznej procesy biznesowe są lub w ramach projektu 
zostaną zoptymalizowane pod kątem świadczenia usług drogą elektroniczną) 

• Czy co najmniej jedna z usług objętych projektem będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że będzie 
skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne 
prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców? 

• Czy wszystkie usługi objęte projektem będą udostępnione na co najmniej trzecim (dwustronna interakcja) 
poziomie e-dojrzałości? 

• Czy w przypadku realizacji przez projekt usług A2B i A2C metody uwierzytelniania są adekwatne do celów 
i zakresu projektu, w tym: 

• Czy opisano podejście do uwierzytelniania, jakie zastosowane w projekcie zgodnie z jednym z trzech 
podejść: 1) tylko profil zaufany ePUAP; 2) profil zaufany ePUAP i inna metoda; 3) tylko inna metoda 
niż profil zaufany ePUAP? 

• Czy wybór wariantu drugiego albo trzeciego uzasadniono w oparciu o analizę ryzyka? 

• Czy jeżeli w ramach usługi objętej projektem przetwarzane są dane, które są informacją publiczną, to 
zostaną one udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

w zakresie informacji sektora publicznego (możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, a w 
przypadku projektów nie obejmujących informacji sektora publicznego, należy wpisać przy każdym poniższym 
kryterium „NIE DOTYCZY”): 

• Czy ISP udostępniane cyfrowo w ramach projektu wpisują się w przynajmniej jeden z 5 kluczowych 
obszarów ISP, których udostępnienie do ponownego wykorzystania powinno być według Komisji 
Europejskiej priorytetem w całej Europie (obszary te zostały wymienione w wytycznych Commission 
Notice Guidelines on recommended standard licenses, datasets and charging for reuse of documents 
(2014/C 240/01) i są to: dane geoprzestrzenne, dane środowiskowe, dane transportowe, statystyka 
publiczna w zakresie wskaźników demograficznych i ekonomicznych, dane gospodarcze? (dotyczy 
zasobów adaministracji) 

• Czy przy uwzględnieniu specyfiki typu udostępnianego zasobu, projekt spełnia minimalne standardy 
cyfrowego udostępniania ISP, dotyczące: 1) uwzględnienia standardów dostępności Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) (dotyczy zasobów administracji, nauki i kultury); 2) dołączenia i opisania 
metadanych (dotyczy zasobów administracji, nauki i kultury); 3) otwartości co najmniej na poziomie 3 
gwiazdek w skali „5 Star Open Data” (dotyczy tylko zasobów administracji); 4) udostępnienia interfejsów 
dla programistów -API - (dotyczy tylko zasobów administracji)? 

• Czy określono, w jakim zakresie udostępniane cyfrowo zasoby ISP objęte projektem będą dostępne 
bezpłatnie dla grup docelowych lub czy w przypadku pobierania opłat przedstawiono uzasadnienie? 
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1. Wykonalność 
wybranego 
wariantu 
inwestycyjnego 
realizacji projektu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy podczas procesu inwestycyjnego wzięto pod uwagę ograniczenia występujące dla 
rozwoju energii opartej o źródła odnawialne, takie jak: występowanie na danym obszarze 
form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, występowanie obszarów cennych 
przyrodniczo, w tym miejsc cennych dla ptaków w okresie lęgowym i podczas wędrówki, 
występowanie korytarzy migracji zwierząt, warunki hydrologiczne, wymogi ochrony zabytków 
i krajobrazu, ograniczenia związane z ochroną bioróżnorodności oraz ochronę akustyczną? 

• Czy projekt dotyczący źródeł opartych o energię wody wykazuje zgodność z Dyrektywą 
Powodziową 2007/60/WE, Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Siedliskową, Dyrektywą 
Ptasią? 

• Czy projekt dotyczący źródeł opartych o energię wody jest komplementarny do planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym?  

• Czy projekt z zakresu budowy nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji dotyczy 
instalacji wykazujących jak najmniejszą z możliwych emisję CO2 oraz innych zanieczyszczeń 
powietrza, tj. dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów węglowych, pyłów zawieszonych, w 
szczególności PM 10?  

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 (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna. 

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

 

 

 

DZIAŁANIE 5.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA PUBLICZNEGO 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wykonalność 
wybranego wariantu 
inwestycyjnego 
realizacji projektu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo (możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 
„NIE”): 

• Czy projekt jest zgodny z zaleceniami KE z „Przewodnika technicznego finansowania modernizacji 
energetycznej budynków finansowanych w ramach Polityki Spójności”? 

• Czy projekt zakładający poprawę efektywności energetycznej opiera się o założenia wynikające z 
dokumentu rządowego pt. „Wspieranie Inwestycji w modernizację budynków”, czyli „długoterminowej 
strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych” w związku z art. 4 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej oraz Krajowego Planu Działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim 
zużyciu energii, w związku z art. 9 dyrektywy 2010/31/UE? (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 (adekwatne) 
cząstkowe pytania będzie pozytywna. 

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca 
może zostać poproszony o uzupełnienie, 
poprawę i wyjaśnienie. 
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• Czy projekt z zakresu modernizacji energetycznej budynków jest zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki oraz ich usytuowanie oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej?  

• Czy projekt z zakresu wsparcia indywidualnych urządzeń do ogrzewania, wykorzystuje urządzenia do 
ogrzewania161 charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do 
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią? 

• Czy projekt realizujący tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności 
publicznej jest zgodny z warunkami ex-ante z dyrektywy 2006/32 / EC w szczególności odnoszące się do 
instalacji indywidualnych liczników ciepła w budynkach podłączonych do ogrzewania sieciowego 
i poddawanych renowacji oraz nową dyrektywą Energy Efficiency 2012/27/EU, w której kontynuowane są 
wymogi dyrektywy 2006/32/EC w sprawie indywidualnego pomiaru ciepła?162 

 

 DZIAŁANIE 5.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA MIESZKANIOWEGO 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wykonalność 
wybranego wariantu 
inwestycyjnego 
realizacji projektu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo (możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 
„NIE”): 

• Czy projekt jest zgodny z zaleceniami KE z „Przewodnika technicznego finansowania modernizacji 
energetycznej budynków finansowanych w ramach Polityki Spójności”? 

• Czy projekt zakładający poprawę efektywności energetycznej opiera się o założenia wynikające z 
dokumentu rządowego pt. „Wspieranie Inwestycji w modernizację budynków”, czyli „długoterminowej 
strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych” w związku z art. 4 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej oraz Krajowego Planu Działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim 
zużyciu energii, w związku z art. 9 dyrektywy 2010/31/UE? (jeśli dotyczy). 

• Czy projekt z zakresu modernizacji energetycznej budynków jest zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

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 (adekwatne) 
cząstkowe pytania będzie pozytywna.  

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

 

 
161  Kotły biomasowe będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Instalacje grzewcze nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji określonych w dyrektywie (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów 
energetycznego spalania oraz od momentu oddania do użytkowania danej instalacji. 
162  Dopuszcza się zastosowanie podzielników kosztów ogrzewania zamontowanych na każdym grzejniku w przypadkach wymienionych w dyrektywie 2012/27/EU. Wprowadzenie indywidualnego pomiaru 
ciepła powinno mieć miejsce zawsze w połączeniu z wprowadzeniem zaworów termostatycznych w budynkach, w których nie zostały one jeszcze zamontowane. 
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budynki oraz ich usytuowanie oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej?  

• Czy projekt z zakresu wsparcia indywidualnych urządzeń do ogrzewania, wykorzystuje urządzenia do 
ogrzewania163 charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do 
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią? 

• Czy projekt realizujący tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków mieszkalnych 
jest zgodny z warunkami ex-ante z dyrektywy 2006/32/EC w szczególności odnoszące się do instalacji 
indywidualnych liczników ciepła w budynkach wielorodzinnych podłączonych do ogrzewania sieciowego 
i poddawanych renowacji oraz nową dyrektywą Energy Efficiency 2012/27/EU, w której kontynuowane są 
wymogi dyrektywy 2006/32/EC w sprawie indywidualnego pomiaru ciepła?164 

 

 

 DZIAŁANIE 5.5 PROMOCJA NISKOEMISYJNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wykonalność 
wybranego wariantu 
inwestycyjnego 
realizacji projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania 

energii cieplnej.  

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy wspierane indywidualne urządzenia do ogrzewania165 charakteryzują się obowiązującym od 
końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 

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 

(adekwatne) cząstkowe pytania będzie 

 
163  Kotły biomasowe będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Instalacje grzewcze nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji określonych w dyrektywie (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów 
energetycznego spalania oraz od momentu oddania do użytkowania danej instalacji. 
164  Dopuszcza się zastosowanie podzielników kosztów ogrzewania zamontowanych na każdym grzejniku w przypadkach wymienionych w dyrektywie 2012/27/EU. Wprowadzenie indywidualnego pomiaru 
ciepła powinno mieć miejsce zawsze w połączeniu z wprowadzeniem zaworów termostatycznych w budynkach, w których nie zostały one jeszcze zamontowane.  
165 Kotły biomasowe będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Ręczny załadunek paliwa będzie możliwy  jedynie 

w przypadku kotów zgazowujących. Konstrukcja kotła z automatycznym podawaniem paliwa musi uniemożliwiać spalanie innego paliwa niż biomasa. Potwierdzenie takie musi wynikać z dokumentacji producenta; 
Paliwem podawanym automatycznie może być biomasa pochodzenia rolniczego (różne formy słomy, traw i roślin energetycznych, niepełnowartościowe ziarna zbóż) jak również leśnego – rozdrobnione drewno 
niepełnowartościowe jak również materiał drzewny powstały z tego drewna poprzez celowe rozdrobnienie tego drewna (zrębek) i następnie zagęszczenie (pellet); Instalacje grzewcze nie powinny przekraczać 
dopuszczalnych wielkości emisji określonych w dyrektywie (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego 
spalania od momentu oddania do użytkowania danej instalacji. 
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zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE 
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów związanych z energią?  

• Czy projekt w zakresie wymiany źródła ciepła dotyczy instalacji wykazujących jak najmniejszą z 
możliwych emisję CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, tj. dwutlenku siarki, tlenków 
azotu, pyłów węglowych, pyłów zawieszonych, w szczególności PM 10? 

pozytywna (wartość logiczna: TAK” lub 

„NIE DOTYCZY”). 

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

 

DZIAŁANIE 13.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA  
(Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Adekwatność założeń realizacji 
projektu do potrzeb 
projektodawcy / interesariuszy 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo:  

• Czy zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie zakupu wyrobów 
medycznych, są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt 
(wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego muszą być adekwatne do 
zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzania oferty 
medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń)? („NIE DOTYCZY” w 
przypadku projektów nieprzewidujących zakupu wyrobów medycznych) 

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 (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna.  

2. Wykonalność wybranego 
wariantu inwestycyjnego 
realizacji projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo: 

• Dostępność odpowiednio wykwalifikowanej kadry medycznej do obsługi wyrobów medycznych 
objętych projektem (Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku gdy wnioskodawca dysponuje lub 
zobowiązuje się do dysponowania, najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków 
określonego w umowie o dofinansowanie projektu, kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną 
do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem166) („NIE DOTYCZY” w przypadku projektów 
nieprzewidujących zakupu wyrobów medycznych). 

• Dostępność infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych 
objętych projektem (Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku gdy wnioskodawca dysponuje lub 
zobowiązuje się do dysponowania, najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków 
określonego w umowie o dofinansowanie projektu, infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji 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 (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna.  

 
166 Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości. 
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użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem167) („NIE DOTYCZY” w przypadku projektów 
nieprzewidujących zakupu wyrobów medycznych). 

• Czy projekt jest realizowany w oparciu o istniejącą bazę lokalową? (Co do zasady w ramach Działania 
13.1 kwalifikowalne są jedynie projekty realizowane w oparciu o istniejącą bazę lokalową. W 
wyjątkowych przypadkach, projekty polegające na budowie nowych obiektów lub rozbudowie 
istniejących, będą uznane za kwalifikowalne wyłącznie pod warunkiem wykazania braku możliwości 
dostosowania istniejącej bazy lokalowej. W takim przypadku kryterium zostanie ocenione opcją „NIE 
DOTYCZY”). Jednocześnie dopuszcza się możliwość przebudowy wewnętrznej budynku (bez 
zwiększania kubatury budynku).  

 

 

DZIAŁANIE 13.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA  
(Szpitale) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Adekwatność założeń realizacji 
projektu do potrzeb 
projektodawcy / interesariuszy 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo:  

• Czy zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie zakupu wyrobów 
medycznych, są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt 
(wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego muszą być adekwatne do 
zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzania oferty 
medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń)? („NIE DOTYCZY” w 
przypadku projektów nieprzewidujących zakupu wyrobów medycznych) 

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 (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna.  

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

2. Wykonalność wybranego 
wariantu inwestycyjnego 
realizacji projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo (możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 
„NIE”): 

• Dostępność odpowiednio wykwalifikowanej kadry medycznej do obsługi wyrobów medycznych 
objętych projektem (Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku gdy wnioskodawca dysponuje lub 
zobowiązuje się do dysponowania, najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków 
określonego w umowie o dofinansowanie projektu, kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną 

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 (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna.  

W  trakcie  oceny kryterium  
wnioskodawca  może  zostać  

 
167 Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości. 
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do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem168) („NIE DOTYCZY” w przypadku projektów 
nieprzewidujących zakupu wyrobów medycznych) 

• Dostępność infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych 
objętych projektem (Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku gdy wnioskodawca dysponuje lub 
zobowiązuje się do dysponowania, najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków 
określonego w umowie o dofinansowanie projektu, infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i 
użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem169) („NIE DOTYCZY” w przypadku projektów 
nieprzewidujących zakupu wyrobów medycznych) 

• Czy projekt jest realizowany w oparciu o istniejącą bazę lokalową? (Co do zasady w ramach Działania 
13.1 kwalifikowalne są jedynie projekty realizowane w oparciu o istniejącą bazę lokalową. W 
wyjątkowych przypadkach, projekty polegające na budowie nowych obiektów lub rozbudowie 
istniejących, będą uznane za kwalifikowalne wyłącznie pod warunkiem wykazania braku możliwości 
dostosowania istniejącej bazy lokalowej. W takim przypadku kryterium zostanie ocenione opcją „NIE 
DOTYCZY”). Jednocześnie dopuszcza się możliwość przebudowy wewnętrznej budynku (bez 
zwiększania kubatury budynku).  

poproszony  o uzupełnienie, poprawę 
i wyjaśnienie. 

 

 

B.Kryteria finansowo - ekonomiczne 

B.KRYTERIA FINANSOWO – EKONOMICZNE (Z  WYŁĄCZENIEM DZIAŁANIA 3.6) 

CELEM OCENY WYKONALNOŚCI JEST ODRZUCENIE PROJEKTÓW NIEWYKONALNYCH LUB W KTÓRYCH ZAPROPONOWANO NIEEFEKTYWNE ROZWIĄZANIA. KRYTERIA 

FINANSOWO-EKONOMICZNE WERYFIKUJĄ POPRAWNOŚĆ ANALIZ FINANSOWYCH U I EKONOMICZNYCH W PROJEKCIE I KONIECZNOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA PROJEKTU 

ZE ŚRODKÓW EFRR. 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Poprawność założeń, w tym 

przychodów i kosztów przyjętych do 

analizy finansowo-ekonomicznej. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych: „TAK”, „NIE”.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie (w ramach pytań 

pomocniczych możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 

„NIE”, „NIE DOTYCZY”): 

• Czy przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

wykonalny czasowo i technicznie tzn. czy przewidziano 

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 (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna (wartość logiczna: 

„TAK” lub „NIE DOTYCZY”). W trakcie oceny kryterium 

wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, 

poprawę i wyjaśnienie. 

 
168 Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości. 
169 Jak wyżej. 
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wystarczający termin na poszczególne etapy realizacji 

projektu, a także czy przewidziano odpowiedni czas na 

przerwy technologiczne inne przerwy związane z pogodą lub 

działaniami powiązanymi? Czy oprócz nakładów 

inwestycyjnych na realizację projektu współfinansowanego 

ze środków UE, określono nakłady odtworzeniowe? Czy 

harmonogram zawiera najważniejsze elementy składowe 

procesu inwestycyjnego? Czy wszystkie etapy przedstawione 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikają z procesu 

inwestycyjnego? Czy są logicznie powiązane? 

• Czy właściwie określono kwalifikowalność podatku VAT tzn. 

czy określono VAT jako kwalifikowalny kiedy nie może zostać 

odzyskany w oparciu o przepisy krajowe lub niekwalifikowalny 

w przeciwnym przypadku? Czy wobec powyższego analizy 

przeprowadzono w cenach netto, gdy podatek VAT nie 

stanowi wydatku kwalifikowalnego lub brutto, gdy podatek 

VAT stanowi wydatek kwalifikowalny lub gdy jest on 

niekwalifikowalny, ale stanowi rzeczywisty nieodzyskiwalny 

wydatek podmiotu ponoszącego wydatki? 

• Czy właściwie określono kwalifikowalność wydatków w 

projekcie zgodnie z wytycznymi do kwalifikowalności (w tym 

kwalifikowalności podatku VAT w projekcie), zapisami 

SZOOP170, Regulaminu konkursu i/lub właściwego schematu 

pomocy publicznej?  

• Czy rodzaje i wysokość przedstawionych w projekcie kosztów 

kwalifikowalnych jest zasadna i odpowiednia tzn. czy koszty 

są niezbędne do osiągnięcia założonych celów w projekcie, a 

ich wysokość nie została przeszacowana? 

• Czy wybrano metodę złożoną tylko w przypadku, gdy 

niemożliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu 

od ogólnego strumienia przychodów beneficjenta i/lub 

niemożliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych 

i nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego 

strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych 

projektodawcy? (metoda standardowa nie wymaga 

uzasadnienia)  

• Czy wzięto pod uwagę wszystkie elementy, etapy projektu? 

Czy właściwie określono oddziaływanie projektu i 

 
170 Przyjętym przez ZWL w dniu 17 grudnia 2019 r. 
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wykorzystano je zarówno do wyliczenia przychodów, jak i 

kosztów?  Czy analiza jest prowadzona z punktu widzenia 

właściciela i/lub operatora?  

• Czy założenia przychodów i taryf w projekcie są wiarygodne, 

realne i możliwe do osiągnięcia tzn. czy w obu wariantach 

założono ten sam sposób wyliczania taryf / cen oraz ten sam 

wskaźnik ściągalności opłat? Czy przyjęto realne założenia? 

Czy uwzględniono wszystkie przychody z działalności? Czy 

kalkulację przychodów oparto na poprawnej, zrozumiałej, 

rzetelnej i wiarygodnej kalkulacji cen za oferowane w wyniku 

realizacji projektu produkty lub usługi? Czy wzięto pod uwagę: 

1) zasadę „zanieczyszczający płaci”; 2) zasadę pełnego 

zwrotu kosztów; 3) kryterium dostępności cenowej (ang. 

affordability) (jeżeli dotyczy)? Czy ceny odzwierciedlają 

społeczne koszty krańcowe? Czy ceny są oparte o 

rzeczywiste spożycie zasobów? Czy wariant ‘bez realizacji 

projektu’ zakłada taką samą lub niższą marżę zysku 

operacyjnego jak wariant ‘z realizacją projektu’? 

• Czy założenia prognozy kosztów, w tym amortyzacji są 

wiarygodne, realistyczne i mają uzasadnienie w opisie 

założeń projektu tzn. czy wielkość kosztów przyjęto na 

podstawie danych historycznych lub innych źródeł? Czy 

poziom kosztów odpowiada wielkości, skali i zakresowi 

infrastruktury i urządzeń? Czy wielkość kosztów związanych 

z samym projektem wynika z opisu zakresu prac 

inwestycyjnych i funkcjonowania infrastruktury po 

zrealizowaniu projektu? Czy uwzględniono wszystkie koszty? 

Czy przyjęto poprawną stawkę amortyzacji? 

• Czy poprawnie przyjęto założenia i dane do analizy CBA tzn. 

czy wzięto pod uwagę odpowiednie i poprawnie wyliczone 

efekty fiskalne, efekty zewnętrzne projektu oraz ceny 

rozrachunkowe?  

2. Spełnienie warunków uzyskania 

dofinansowania przez projekt. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. 

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 (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna (wartość logiczna: 

„TAK” lub „NIE DOTYCZY”). W trakcie oceny kryterium 
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie (w ramach pytań 

pomocniczych możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 

„NIE”, „NIE DOTYCZY”): 

• Czy FNPV/C jest ujemna oraz czy FRR/C jest niższe niż 

ustalona stopa dyskonta?  

• Czy ENPV jest większe od 0 oraz EIRR jest wyższe niż 

społeczna stopa dyskontowa, oraz współczynnik B/C jest 

wyższy niż 1?  

• Czy pomoc nie jest udzielana przedsiębiorcy znajdującemu 

się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 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 

(jeśli dotyczy)? 

wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, 

poprawę i wyjaśnienie. 

3. Poprawność ustalenia poziomu 

dofinansowania projektu z EFRR. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie (w ramach pytań 

pomocniczych możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 

„NIE”, „NIE DOTYCZY”): 

• Czy projekt jest objęty pomocą publiczną? dotyczy projektów 

objętych pomocą publiczną, 

• Czy projekt jest objęty pomocą de minimis? dotyczy projektów 

objętych pomocą de minimis, 

• Czy projekt jest projektem generującym dochód? dotyczy 

projektów generujących dochód, w tym projektów częściowo 

objętych pomocą publiczną, 

• Czy projektodawca poprawnie uzasadnił i zastosował brak 

możliwości obiektywnego określenia przychodów projektu z 

wyprzedzeniem? dotyczy projektów generujących dochód, 

dla których nie można z wyprzedzeniem określić przychodów, 

•  Czy projektodawca poprawnie uzasadnił i zastosował 

możliwość obiektywnego określenia przychodu z 

wyprzedzeniem? dotyczy projektów generujących dochód, 

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 (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna (wartość logiczna: 

„TAK” lub „NIE DOTYCZY”). W trakcie oceny kryterium 

wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, 

poprawę i wyjaśnienie. 
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dla których istnienie możliwość obiektywnego określenia 

przychodu z wyprzedzeniem, 

• Czy projektodawca poprawnie wyodrębnił przepływy 

finansowe projektu przypadające na część objętą pomocą 

publiczną oraz przypadające na część nieobjętą pomocą 

publiczną? dotyczy projektów częściowo objętych pomocą 

publiczną, generujących dochód, w których możliwe jest 

wyodrębnienie przepływów finansowych przypadających na 

części objęte i nieobjęte pomocą publiczną, 

• Czy projektodawca poprawnie dokonał proporcjonalnego 

przyporządkowania przepływów finansowych projektu do 

części objętej pomocą publiczną oraz do części nieobjętej 

pomocą publiczną? dotyczy projektów w których nie jest 

możliwe wyodrębnienie przepływów finansowych 

przypadających na części objęte i nieobjęte pomocą 

publiczną, 

• Czy poprawnie wyliczono poziom dofinansowania 

(intensywność wsparcia) z EFRR, biorąc pod uwagę 

wszystkie adekwatne przesłanki, wynikające z przepisów 

prawa, Programu, SZOOP i/lub Regulaminu konkursu? 

4. Zapewnienie trwałości finansowej 

projektu i projektodawcy. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 

wartości logicznych: „TAK”, „NIE”:  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie (w ramach pytań 

pomocniczych możliwe przyznanie wartości logicznych: „TAK”, 

„NIE”): 

• Czy wnioskodawca wyczerpująco opisał i uzasadnił źródła 

finansowania własnego oraz czy są one wystarczające do 

sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a 

następnie eksploatacji? Jeżeli nie, czy podano źródła 

pokrycia deficytu? 

• Czy projekt jest trwały finansowo? (czy salda 

niezdyskontowanych skumulowanych przepływów 

pieniężnych generowanych przez projekt są nieujemne we 

wszystkich latach objętych analizą). 

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 (adekwatne) 

cząstkowe pytania będzie pozytywna (wartość logiczna: 

„TAK”). W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może 

zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i 

wyjaśnienie. 
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• Czy projektodawca wraz z projektem ma dodatnie roczne 

saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec 

każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą? 

 

 

KRYTERIA FINANSOWO – EKONOMICZNE DLA DZIAŁANIA 3.6 MARKETING GOSPODARCZY 

(kryteria dotyczące projektów typu 1 i 2) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Poprawność założeń, w tym 
przychodów i kosztów 
przyjętych do analizy 
finansowo-ekonomicznej. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium 
uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie (adekwatne) cząstkowe pytania będzie 
pozytywna.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. W 
ramach kryterium ocenie podlegać będzie odpowiedź na pytanie:  
1. Czy przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy jest wykonalny czasowo i technicznie 

tzn. czy przewidziano wystarczający okres czasu na poszczególne etapy realizacji projektu, a 
także czy przewidziano odpowiedni czas na przerwy technologiczne inne przerwy związane z 
pogodą lub działaniami powiązanymi?  

2. Czy oprócz nakładów inwestycyjnych na realizację projektu współfinansowanego ze środków 
UE, określono nakłady odtworzeniowe? (nie dotyczy projektów typu 1171) 

3. Czy harmonogram zawiera najważniejsze elementy składowe procesu inwestycyjnego?  
4. Czy wszystkie etapy przedstawione w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikają z 

procesu inwestycyjnego? Czy są logicznie powiązane? 
5. Czy właściwie określono kwalifikowalność podatku VAT tzn. czy określono VAT jako 

kwalifikowalny kiedy nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe lub 
niekwalifikowalny w przeciwnym przypadku? Czy wobec powyższego analizy 
przeprowadzono w cenach netto, gdy podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego 
lub brutto, gdy podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny lub gdy jest on 
niekwalifikowalny, ale stanowi rzeczywisty nieodzyskiwalny wydatek podmiotu ponoszącego 
wydatki? 

6. Czy rodzaje i wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych jest zasadna 
i odpowiednia tzn. czy koszty są niezbędne do osiągnięcia założonych celów w projekcie, a 
ich wysokość nie została przeszacowana? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania 

2. Poprawność ustalenia poziomu 
dofinansowania projektu z 
EFRR. 

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

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. W 
ramach kryterium ocenie podlegać będzie odpowiedź na pytanie:  

− Czy poprawnie wyliczono intensywność wsparcia biorąc pod uwagę wszystkie adekwatne 
przesłanki? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania 

 
171 Zgodnie z szczegółowym Opisem osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020:  
typ projektów nr 1 – udział przedsiębiorstw sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu;  
typ projektu nr 2 – promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania. 
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3. Zapewnienie trwałości 
finansowej projektu 
i projektodawcy. 

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

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. W 
ramach kryterium ocenie podlegać będzie odpowiedź na pytanie:  

− Czy projektodawca wyczerpująco opisał i uzasadnił źródła finansowania własnego oraz czy 
są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie 
eksploatacji? Jeżeli nie, czy podano źródła pokrycia deficytu? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania 

 

 

BB.Kryteria finansowo - ekonomiczne specyficzne 

KRYTERIA FINANSOWO-EKONOMICZNE SPECYFICZNE 
CELEM OCENY WYKONALNOŚCI JEST ODRZUCENIE PROJEKTÓW NIEWYKONALNYCH LUB W KTÓRYCH ZAPROPONOWANO NIEEFEKTYWNE ROZWIĄZANIA. KRYTERIA TECHNICZNE WERYFIKUJĄ 

POPRAWNOŚĆ ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE, A TAKŻE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEGO WARIANTU ORAZ OCENIAJĄ WYKONALNOŚĆ TECHNICZNĄ WYBRANEGO 

WARIANTU REALIZACJI CELÓW PROJEKTU. 
 

DZIAŁANIE 1.1 REGIONALNA INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Poprawność 
założeń, w tym 
przychodów i 
kosztów 
przyjętych do 
analizy 
finansowo-
ekonomicznej. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo (możliwe przyznanie wartości 
logicznych: „TAK”, „NIE”): 

• Czy zgodnie z założeniami wnioskodawcy gospodarcze wykorzystanie zasobów 
infrastruktury stanowić będzie powyżej 20% całkowitej rocznej wydajności 
infrastruktury?  

• Czy udział wydatków dotyczących części gospodarczej w całkowitych wydatkach 
kwalifikowanych projektu jest wyższa niż 20%? 

• Czy w  przypadku gdy projekt realizowany jest bez wkładu finansowego przedsiębiorcy 
udział wkładu własnego wnioskodawcy (pochodzącego z własnej działalności 
gospodarczej Wnioskodawcy lub środków prywatnych, pochodzących w szczególności 
z kredytów komercyjnych lub od przedsiębiorstw) w części gospodarczej projektu 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania.  

Kryterium jest zdefiniowane poprzez 
zestaw pytań pomocniczych 
(cząstkowych). Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli odpowiedź na 
wszystkie (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna.  

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

 



154 
 

wynosi minimum 50% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach tej 
części projektu? 

• Czy wkład w formie finansowej wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 2,5% wydatków 
kwalifikowalnych? 

• Czy w przypadku gdy wkład przedsiębiorstwa w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych w zakresie części gospodarczej będzie stanowił co najmniej 10%, 
wnioskodawca wnosi wkład własny stanowiący różnicę do poziomu minimum 50% 
wydatków kwalifikowalnych w tej części projektu? 

 

 

DZIAŁANIE 4.1 WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Poprawność 
założeń, w tym 
przychodów 
i kosztów 
przyjętych do 
analizy finansowo-
ekonomicznej. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie:  

• Czy projekt z zakresu budowy nowych instalacji kogeneracji jest uzasadniony pod względem 
ekonomicznym?  

 

 

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 (adekwatne) cząstkowe pytania 
będzie pozytywna.  

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

 

 

 

DZIAŁANIE 5.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA PUBLICZNEGO 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Poprawność 
założeń, w tym 
przychodów 
i kosztów przyjętych 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania.  
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do analizy 
finansowo-
ekonomicznej. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY”. W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo (możliwe przyznanie wartości 
logicznych: „TAK”, „NIE”): 

• Czy projekt wykazuje efektywność kosztową (zmniejszenie kosztów jednostkowych energii lub 
obniżenie zużycia jednostkowego energii)? 

• Czy projekt z zakresu kogeneracji oraz innych małych obiektów i urządzeń́ energetycznego 
spalania (tj. lokalne kotłownie) jest uzasadniony pod względem ekonomicznym? (jeśli dotyczy) 

• Czy w przypadku wymiany źródła ciepła podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione 
pod względem ekonomicznym (jeśli dotyczy)? 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez 
zestaw pytań pomocniczych 
(cząstkowych). Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli odpowiedź na 
wszystkie (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna.  

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

 

 

 

DZIAŁANIE 5.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA MIESZKANIOWEGO 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Poprawność 
założeń, w tym 
przychodów 
i kosztów przyjętych 
do analizy 
finansowo-
ekonomicznej. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dodatkowo (możliwe przyznanie wartości logicznych: 
„TAK”, „NIE”): 

• Czy projekt wykazuje efektywność kosztową (zmniejszenie kosztów jednostkowych energii lub 
obniżenie zużycia jednostkowego energii)? 

• Czy projekt z zakresu kogeneracji oraz innych małych obiektów i urządzeń́ energetycznego 
spalania (tj. lokalne kotłownie) jest uzasadniony pod względem ekonomicznym? (jeśli dotyczy). 

• Czy w przypadku wymiany źródła ciepła podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione 
pod względem ekonomicznym (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 (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna.  

W trakcie oceny kryterium 
wnioskodawca może zostać 
poproszony o uzupełnienie, poprawę i 
wyjaśnienie. 
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DZIAŁANIE 5.5 PROMOCJA NISKOEMISYJNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Poprawność 
założeń, w tym 
przychodów 
i kosztów przyjętych 
do analizy 
finansowo-
ekonomicznej 

Kryterium zerojedynkowe. 

Kryterium dotyczy jedynie inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania 
energii cieplnej. 

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

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt w zakresie wymiany źródła ciepła jest uzasadniony ekonomicznie? 

• Czy projekt wykazuje efektywność kosztową (zmniejszenie kosztów jednostkowych energii lub 
obniżenie zużycia jednostkowego energii)? 

• Czy w przypadku projektu dotyczącego budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii 
cieplnej, podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 
ekonomicznie, co zostało udowodnione we wniosku o dofinansowanie? 

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 (adekwatne) cząstkowe 
pytania będzie pozytywna (wartość 
logiczna: TAK” lub „NIE DOTYCZY”).  

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

 

 

C.Kryteria trafności merytorycznej 

WYBRANE DZIAŁANIA (TYPY PROJEKTÓW) WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR  

KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ 

MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW OGÓŁEM 

 

KRYTERIUM DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFRR, WDRAŻANYCH PRZEZ DW EFRR 
1 Projekt ma charakter 

strategiczny 
(zintegrowany) i został 
wyłoniony w procedurze 

Kryterium punktowe. 

Kryterium  zostanie  zweryfikowane na podstawie dokumentów IZ RPO WL 
dotyczących trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego. 

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: 
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negocjacyjno – 
uzgodnieniowej w 
ramach RPO WL 2014-
2020 

Punkty są przyznawane za otrzymanie przez przedsięwzięcie, w ramach 
którego realizowany jest projekt, pozytywnej opinii wydanej przez zespół 
oceniający.  

Wnioskodawca otrzyma dodatkową liczbę punktów (10 pkt.) za strategiczny 
(zintegrowany) charakter projektu po spełnieniu wszystkich kryteriów 
formalnych i merytorycznych, startując w odpowiednim konkursie.  
Warunkiem otrzymania dodatkowych punktów jest uzyskanie minimum 51 
pkt. w standardowej ocenie wniosku.  

W trybie konkursowym, zgodnie z przyjętymi procedurami, projekt może 
otrzymać maksymalnie 100 pkt., dotyczy to również projektów 
strategicznych (zintegrowanych). W związku z tym liczba dodatkowych 
punktów przyznanych dla projektów strategicznych (zintegrowanych) 
(maksymalnie 10 pkt.) będzie uzależniona od spełnienia warunków, o 
których mowa powyżej oraz od otrzymanej punktacji w ocenie 
standardowej.  Łączna liczba punktów po ocenie nie może przekroczyć 100 
punktów. 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (można przyznać 
10 pkt o wadze 1 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku, gdy projekt otrzymał negatywną opinię 
zespołu oceniającego w ramach procedury negocjacyjno – uzgodnieniowej lub 
nie podlegał przedmiotowej procedurze. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt otrzymał pozytywną opinię zespołu oceniającego w ramach 
przeprowadzonej procedury negocjacyjno – uzgodnieniowej 

10 1 

 

DZIAŁANIE 1.1 REGIONALNA INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Trafność realizacji 
projektu z punktu 
widzenia celów RPO 
WL w zakresie 
gospodarczego 
wykorzystywania 
projektu. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

Kryterium premiuje projekty o większym niż minimalny udziale 
części gospodarczej projektu w całkowitych wydatkach 
kwalifikowalnych projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5, tj. 25 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Udział wydatków dotyczących części gospodarczej w 
całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu jest wyższy 
niż 60%. 

5 5 
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Udział wydatków dotyczących części gospodarczej w 
całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu jest wyższy 
niż 50% i mniejsza lub równa 60%.  

4 

Udział wydatków dotyczących części gospodarczej w 
całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu jest wyższy 
niż 40% i mniejsza lub równa 50%.  

3 

Udział wydatków dotyczących części gospodarczej w 
całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu jest wyższy 
niż 30% i mniejsza lub równa 40%.  

2 

Udział wydatków dotyczących części gospodarczej w 
całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu jest wyższy 
niż 25% i mniejsza lub równa 30%. 

1 

Udział wydatków dotyczących części gospodarczej w 
całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu jest wyższy 
niż 20% i mniejsza lub równa 25%. 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Trafność wyboru 
wnioskodawcy 
w zakresie posiadania 
doświadczenia 
w nawiązywaniu 
współpracy 
z przedsiębiorcami. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium premiuje doświadczenie projektodawcy w realizacji 
projektów naukowych we współpracy z przedsiębiorcami 
poprzez liczbę zrealizowanych wspólnie projektów naukowych 
lub poprzez ocenę udziału nakładów na działalność B+R 
finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na 
działalność B+R ogółem danej jednostki. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2, tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Udział nakładów na działalność B+R finansowanych z sektora 
przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem 
danej jednostki jest równy lub wyższy niż 10% (za ostatni 
zamknięty okres obrachunkowy). 

5 2 

Projektodawca zrealizował pozytywnie projekt naukowy we 
współpracy z przedsiębiorcami w okresie ostatnich trzech lat 
przed złożeniem wniosku (za każdy projekt pozytywnie 
zakończony realizowany wspólnie z przynajmniej jednym 
przedsiębiorstwem – 1 pkt, max 5 pkt). 

5 

Projektodawca realizuje projekt naukowy we współpracy z 
przedsiębiorcami (za każdy projekt realizowany wspólnie z 
przynajmniej jednym przedsiębiorstwem – 1 pkt, max 3 pkt). 

3 
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Kryteria skuteczności / efektywności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Poziom 
współfinansowania 
projektu ze środków 
prywatnych. 

Kryterium punktowe. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
Kryterium ocenia poziom współfinansowania projektu ze 
źródeł prywatnych rozumianych jako wkład środków 
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw (innych niż 
projektodawca) zaangażowanego/zaangażowanych w 
realizację projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5, tj. 25 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Poziom współfinansowania wydatków kwalifikowalnych 
dotyczących części gospodarczej projektu przez 
przedsiębiorstwo(a) wynosi 50% lub więcej 

5 5 

Poziom współfinansowania wydatków kwalifikowalnych 
dotyczących części gospodarczej projektu przez 
przedsiębiorstwo(a) wynosi od 40% do mniej niż 50% 

4 

Poziom współfinansowania wydatków kwalifikowalnych 
dotyczących części gospodarczej projektu przez 
przedsiębiorstwo(a) wynosi od 30% do mniej niż 40% 

3 

Poziom współfinansowania wydatków kwalifikowalnych 
dotyczących części gospodarczej projektu przez 
przedsiębiorstwo(a) wynosi od 20% do mniej niż 30% 

2 

Poziom współfinansowania wydatków kwalifikowalnych 
dotyczących części gospodarczej projektu przez 
przedsiębiorstwo(a) wynosi od 10% do mniej niż 20% 

1 

Poziom współfinansowania wydatków kwalifikowalnych 
dotyczących części gospodarczej projektu przez 
przedsiębiorstwo(a) wynosi mniej niż 10% 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na jakość i 
trwałość rozwiązań w 
projekcie. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające użyteczność 
rozwiązań systemu brokeringu technologii, angażowania 

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: 
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studentów na uczelniach, w inkubatorach, wymiany 
pracowników między nauką a biznesem, a także zatrudnienia 
nowych pracowników oraz zapewnienia jakości działań przez 
odpowiedni system gwarantujący pozytywne efekty realizacji 
projektu. 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde  
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3, tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projektodawca jako rezultat realizacji projektu wykazał 
przyrost zatrudnienia netto naukowców w okresie od momentu 
rozpoczęcia projektu do roku (12 miesięcy) po dniu złożenia 
wniosku beneficjenta o płatność końcową, jak również 
wykazał zatrudnienie nowego naukowca na poziomie  

wskaźnika rezultatu „Liczba nowych naukowców we 
wspieranych jednostkach (Cl24) (zatrudnienie nowego 
naukowca na jeden pełny etat – 1 pkt, max. 3 pkt). 

3 3 

Infrastruktura i potencjał naukowy objęty projektem będzie 
powiązany z usankcjonowanym systemem brokeringu 
technologii (m.in. dopasowania potrzeb przedsiębiorców z 
najbardziej odpowiednimi zespołami naukowców). 

2 

W projekcie zaplanowano mechanizmy wymiany pracowników 
(naukowców z jednostek naukowych oraz naukowców z 
przedsiębiorstw) poprzez staże, wymiany, szkolenia itp. 
mające na celu w większym stopniu poznanie swoich 
wzajemnych potrzeb. 

2 

W projekcie systemowo wykorzystuje się potencjał studentów 
(biorących udział w zespołach naukowych pracujących na 
zlecenie przedsiębiorstw, testujących prototypy itp.). 

2 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Wpływ na jakość i 
trwałość efektów 
projektu. 

Kryterium punktowe. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
Kryterium punktuje jakość i trwałość efektów projektów 
poprzez zapewnienie skutecznej komercjalizacji projektu, w 
tym z wykorzystaniem technik ICT oraz solidny realistyczny 
plan finansowy i łagodzenie ryzyka związanego ze 
zmniejszaniem lub brakiem popytu. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy 
czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2, tj. 10 
pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 
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Projektodawca przedstawił plan finansowy sporządzony w 
sposób rzetelny, uwzględniający zmiany rynkowe zachodzące 
w branży B+R, możliwy do wykonania, obejmujący okres 
trwałości projektu, który przewiduje znaczny wzrost udziału 
przychodów określonych zgodnie z definicją kryterium 

formalnego specyficznego: „W ramach projektu określono 
wskaźnik odnoszący się do przychodów z działalności 
prowadzonej przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 
badawczej.” w ogólnych przychodach jednostki naukowej, 
będącej beneficjentem projektu. 

3 2 

Projektodawca zapewnił skuteczną komercjalizację 
infrastruktury wspartej w ramach projektu poprzez:  

1) dogłębną analizę popytu ze strony sektora przedsiębiorstw 
opartą o planowany program badań, wskazująca, że realizacja 
projektu jest niezbędna (1 pkt);  

2) aktywne działania (dotychczasowe i przyszłe), mające na 
celu przyciągnięcie nowych klientów z sektora przedsiębiorstw 
– zarówno z regionu jak i z zewnątrz (1 pkt). 

2 

Jednym z celów projektu jest wykorzystanie nowoczesnych 
technik informacyjnych lub komunikacyjnych (TIK) 
poprawiających konkurencyjność i innowacyjność 
oferowanych produktów lub usług (nie dotyczy, jeżeli 
występuje sam zakup sprzętu informatycznego nie mający 
znaczenia dla realizacji projektu). 

1 

Projektodawca wskazał środki mające na celu 
ograniczenie/łagodzenie ryzyka związanego ze 
zmniejszaniem lub brakiem popytu. 

0,5  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Komplementarność 
projektu. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium punktuje projekty realizowane w partnerstwach 
pomiędzy jednostkami naukowymi172 z przedsiębiorcami, 
innymi jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi173, z 
udziałem sieci instytucji naukowych i/lub organizacji 
pozarządowej zrzeszającej instytucje naukowe, 
przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu, powiązane z 
innymi projektami lub wykorzystujące elementy infrastruktury 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy 
czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2, tj. 10 
pkt),  

 
172     Jednostki naukowe rozumiane jako podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. 
173  W przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum, liderem konsorcjum powinna być publiczna instytucja naukowa/uczelnia. 
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jednostek naukowych lub innych centrów B+R, aby 
zrealizować pełny zakres badań / usług. 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami 
naukowymi174 z przedsiębiorcami, innymi jednostkami 
naukowymi, szkołami wyższymi (1 pkt za każdego partnera, 
max. 3 pkt). 

3 2 

Projektodawca należy do sieci instytucji naukowych i/lub 
organizacji pozarządowej zrzeszającej instytucje naukowe, 
przedsiębiorstw i instytucje otoczenia biznesu. 

1 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z 
innymi projektami realizowanymi przez projektodawcę z 
zakresu współpracy z MŚP. 

1 

Projektodawca wykorzystuje elementy infrastruktury innych 
jednostek naukowych lub innych centrów B+R, aby 
zrealizować pełny zakres badań / usług. 

2 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4. Pozytywne 
oddziaływanie na 
ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz 
realizacji polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju 
oraz promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych 
środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie 
projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój 
odnawialnych źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy 
czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 1, tj. 5 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   1 

Projekt obejmuje działania dotyczące wprowadzenia i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

3  

Projekt zawiera energooszczędne rozwiązania techniczne i 
technologiczne zmniejszające oddziaływanie projektu na 
środowisko przyrodnicze  
(np. zmniejszające ilość wykorzystywanych zasobów). 

2  

 
174  Jednostki naukowe rozumiane jako podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) prowadzące 

 działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. 
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Projekt wdraża mechanizmy służące zmniejszeniu ilości lub 
uciążliwości odpadów. 

2  

Projekt obejmuje rozwiązania przyczyniające się do 
odtworzenia pierwotnego stanu terenów zdegradowanych. 

1  

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

   

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w 
trudniejszej sytuacji lub osób z marginalizowanych grup 
społecznych lub outsourcing usług uzupełniających obsługę 
infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby z 
marginalizowanych grup społecznych (np. 
niepełnosprawnych). 

1  

Projekt przyczynia się do uruchomienia różnorakich form 
konsultacji z klientami i społecznością lokalną oraz działania z 
obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIE 2.1 CYFROWE LUBELSKIE (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW W ZAKRESIE E-ZDROWIA) 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Trafność zasięgu i 
oddziaływania projektu z 
punktu widzenia celów 
RPO WL 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
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Kryterium punktuje znaczący zasięg lub oddziaływanie projektu w skali 
województwa. 

Punkty są przyznawane za spełnienie jednego z podkryteriów.  

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt ma charakter regionalny, tj. realizowany jest na obszarze co 
najmniej 3 subregionów lub integruje podmioty działające na obszarze co 
najmniej 3 subregionów lub realizowany jest przez podmiot / instytucję, 
której właściwość lub zasięg działania ma charakter regionalny 

5 5 

Projekt ma charakter subregionalny, tj. realizowany jest na obszarze co 
najmniej 1 subregionu lub integruje podmioty działające na obszarze co 
najmniej 1 subregionu lub realizowany jest przez podmiot / instytucję, 
której właściwość lub zasięg działania ma charakter subregionalny 

3 

Projekt ma charakter lokalny tj. realizowany jest na obszarze 1 gminy lub 1 
powiatu lub integruje podmioty działające na obszarze 1 gminy lub 1 
powiatu lub realizowany jest przez podmiot / instytucję, której właściwość 
lub zasięg działania ma charakter gminny lub powiatowy 

1 

KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Efektywność kosztowa 
wprowadzenia 1 usługi 
publicznej udostępnionej 
on-line o stopniu 
dojrzałości 3-dwustronna 
interakcja 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
2 077 828 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
przyznaje się za niego 0 punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie za 
kryteria skuteczności / efektywności można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 
pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
1 558 370 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 1 558 371 do 2 077 827 zł/szt. włącznie) 

4 



165 
 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym 
niż 125% średniego kosztu (od 2 077 828 do 2 597 284 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (2 597 285 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 podmiotu, 
który udostępnił on-line 
informacje sektora 
publicznego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
7 947 691 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
przyznaje się za niego 0 punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie za 
kryteria skuteczności / efektywności można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 
pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu 
(do 5 960 767 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 5 960 768 do 7 947 690 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym 
niż 125% średniego kosztu (od 7 947 691 do 9 934 613 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (9 934 614 zł/szt. i więcej) 

0 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
bezpieczeństwo 
użytkowników, 
oszczędność zasobów 
oraz jakość użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektów i 
użytkowników,  także rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie 

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: 
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ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych 
usług / użyteczności dla użytkowników itp. 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przewiduje powstanie całkiem nowej e-usługi o stopniu dojrzałości 
5 

3 5 

Projekt przewiduje powstanie całkiem nowej e-usługi o stopniu dojrzałości 
4 

2 

Projekt przewiduje zwiększenie stopnia dojrzałości dotychczasowej usługi 
do poziomu 5 

2 

Projekt przewiduje zwiększenie stopnia dojrzałości dotychczasowej usługi 
do poziomu 4 

1 

Projekt prowadzi do uproszczeń administracyjnych innych niż zwiększenie 
dostępności i dojrzałości, np. dodatkowe skrócenie czasu oczekiwania na 
usługę, dodatkowe zmniejszenie zużycia zasobów itp. 

1 

Projekt zakłada integrację systemów lub uporządkowanie rejestrów 
publicznych oraz zapewnienie ich interoperacyjność 

1 

W ramach projektu przewidziano optymalizację wykorzystania 
infrastruktury w szczególności dzięki zastosowaniu technologii chmury 
obliczeniowej 

1 

W projekcie tworzona są, modernizowane lub integrowane bazy danych 
i/lub geodezyjne zasoby cyfrowe tworzące po projekcie w pełni 
funkcjonującą warstwę systemu informacji przestrzennej 

4 

W projekcie przedstawiono wiarygodny, skuteczny i efektywny plan działań 
promocyjnych i informacyjnych, dotyczących poinformowania grup 
docelowych o cyfrowym udostępnianiu zasobów ISP objętych projektem 

1 

Projekt wykracza ponad minimalne standardy cyfrowego udostępniania 
ISP, poprzez: 1) dostępność na poziomie wyższym niż minimum określone 
w wytycznych WCAG 2.0 wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności; lub 
2) otwartość przeważającej procentowo części udostępnianych zasobów 
ISP na poziomie: dla zasobów administracyjnych - wyższym niż trzy 
gwiazdki na skali „5 Star Open Data”, dla zasobów kultury i nauki - co 
najmniej trzy gwiazdki; lub 3) udostępnienie odpowiednio 
udokumentowanych interfejsów dla programistów (API); lub 4) 
udostępnienie danych surowych/źródłowych (jeżeli jest to możliwe) 

2 

Projekt zakłada cyfrowe udostępnienie zasobów, mających duże znaczenie 
dla obszaru kultury / nauki dotyczące nowego sposobu udostępniania tych 
zasobów lub ich zakresu 

2 
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Cyfrowa dostępność zasobów objętych projektem realnie zwiększy się 
dzięki wykorzystaniu (wyłącznie lub dodatkowo) innych niż własna strona 
internetowa wnioskodawcy platform, repozytoriów, stron internetowych 
itp.  

1 

Dla projektu nie będzie konieczne tworzenie nowej infrastruktury 
teleinformatycznej (także ze środków własnych wnioskodawcy), służącej 
cyfrowemu udostepnieniu zasobów ISP objętych projektem, przy założeniu 
udowodnienia przez wnioskodawcę, że zostaną zapewnione zasoby 
infrastrukturalne wystarczające do wdrożenia projektu i utrzymania go w 
okresie trwałości 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych, szczególnie planowanymi w POPC lub też powiązane z 
projektami 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.  

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów 
sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia 
spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

4 3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w 
pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych 
samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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3 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 
 

2 

Projekt zawiera działania dotyczące wymiany wyeksploatowanych urządzeń 
i nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne 

3 

W projekcie stosuje się nowoczesne technologie w celu zmniejszenia 
kosztów i wpływu na środowisko (np. energooszczędne) 

2 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i 
technologiczne 

2 

 Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla  osób z niepełnosprawnościami 

 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing 
usług uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom 
zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. 
niepełnosprawnych) 

1 

W ramach projektu przygotowane zostaną aplikacje i interfejsy w taki 
sposób, który ułatwi dostęp zmarginalizowanych grup społecznych (np. 
niepełnosprawnych) zgodnie ze standardami WCAG 2.0 ponad minimalne 
wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności 

1 

Wprowadzenie polityki cenowej korzystnej dla osób ze zmarginalizowanych 
grup społecznych (np. dla różnych grup niepełnosprawnych) oraz obszarów 
słabo rozwiniętych gospodarczo 

1 

 

DZIAŁANIE 2.1 CYFROWE LUBELSKIE (W ZAKRESIE E-ZDROWIA) 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1 Trafność projektu 
z punktu widzenia celów 
RPO WL 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje zasięg projektu oraz umożliwienie podmiotom 
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej prowadzenia i wymiany 
elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). 

Punkty są przyznawane za spełnienie każdego z podkryteriów.  

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: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt zapewniający komplementarności i interoperacyjność z 
Platformami P1 lub P2 lub P4 swoim zakresem obejmuje jednostki oraz 
komórki organizacyjne będące w strukturach bez względu na typ – opieka 
szpitalna, AOS, POZ. 

5 5 

Projekt przewiduje uzupełnienie zasobów infrastruktury techniczno-
systemowej tj. sprzęt, oprogramowanie itp., pod warunkiem wykazania 
deficytów w tym zakresie 

1 

Projekt przewiduje budowę oprogramowania klasy HIS175 oraz systemów 
gabinetowych (zawierających m.in. moduły ułatwiające pracę personelu 
medycznego), pod warunkiem wykazania deficytów w tym zakresie  

2 

Projekt przewiduje szkolenia dla personelu w zakresie korzystania z EDM 1 

Kryteria skuteczności / efektywności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Efektywność kosztowa 
wprowadzenia 1 usługi 
publicznej udostępnionej 
on-line o stopniu 
dojrzałości 3-dwustronna 
interakcja 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
2 077 828 zł/. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  

e) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

f) przemożeniu liczby punktów przez wagę (maksymalnie za kryteria 
skuteczności / efektywności można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

g) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje wskaźnika. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
1 558 370 zł/szt. włącznie) 

5 5 

 
175 Hospital Information System, gdzie system teleinformatyczny rozumiany jest jako system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). 
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Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 1 558 371 do 2 077 827 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 2 077 828 do 2 597 284 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (2 597 285 zł/szt. i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ 
na bezpieczeństwo 
użytkowników, 
oszczędność zasobów 
oraz jakość użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektów i 
użytkowników, także rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie 
ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych 
usług / użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

W ramach projektu powstanie całkiem nowa e-usługa o stopniu dojrzałości 
5 lub nastąpi zwiększenie stopnia dojrzałości dotychczasowej usługi do 
poziomu 5 

2 5 

W ramach projektu powstanie całkiem nowa e-usługa o stopniu dojrzałości 
4 lub nastąpi zwiększenie stopnia dojrzałości dotychczasowej usługi do 
poziomu 4 

2 

W ramach projektu zbudowana lub rozwinięta zostanie usługa dla pacjentów 
(usługi A2C) np. budowę/ rozbudowę systemów e-rejestracji  

1 

Projekt dotyczący wymiany EDM jest ukierunkowany na możliwość jej 
wymiany pomiędzy AOS i POZ  

1 

Projekt zawiera rozwiązania gwarantujące i podnoszące bezpieczeństwo w 
zakresie ciągłości działania systemów do prowadzenia EDM, platform 
regionalnych, w tym szczególnie w zakresie prowadzenia, wymiany i 
długoterminowego przechowywania EDM (dotyczy podmiotów opieki 
zdrowotnej wykorzystujących i wdrażających te rozwiązania i właścicieli 
platform regionalnych) 

1 

Projekt prowadzi do uproszczeń administracyjnych innych niż zwiększenie 
dostępności i dojrzałości, np. dodatkowe skrócenie czasu oczekiwania na 
usługę, dodatkowe zmniejszenie zużycia zasobów itp. 

1 

Projekt zakłada integrację systemów oraz zapewnienie ich 
interoperacyjności 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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2 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązanych z projektami 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. Wnioskodawca musi 
wykazać, że produkty projekt pozwolą na zintegrowanie jak największej 
liczby podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia. 

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: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

W ramach projektu objęty zostanie jak najszerszy krąg podmiotów 
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w województwie tj. bez względu 
na typ – opieka szpitalna, AOS, POZ bez względu na podmiot tworzący (co 
najmniej po jednym podmiocie ze wskazanych)  

3 3 

W projekcie zastosowano rozwiązania synergiczne polegające na tworzeniu 
centrów kompetencji, które zapewnią wsparcie m.in. w zakresie budowy 
architektury systemów informacyjnych, zakupu usług, ITS i oprogramowania 
oraz przygotowania OPZ 

2 

W projekcie zastosowano rozwiązania synergiczne polegające na grupowych 
zakupach systemów wsparcia (oprogramowania, sprzętu, usług itp.)  

1 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

1 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych 
samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Oddziaływanie 
na ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 
 

2 
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W projekcie stosuje się nowoczesne technologie w celu zmniejszenia 
kosztów i wpływu na środowisko (np. energooszczędne) 

2 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne 
i technologiczne 

2 

Projekt zawiera działania dotyczące wymiany wyeksploatowanych urządzeń 
i nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne 

1 

 Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób zmarginalizowanych grup społecznych lub outsourcing 
usług uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom 
zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. 
niepełnosprawnych) 

1 

W ramach projektu przygotowane zostaną aplikacje i interfejsy w taki 
sposób, który ułatwi dostęp zmarginalizowanych grup społecznych (np. 
niepełnosprawnych) zgodnie ze standardami WCAG 2.0 176ponad minimalne 
wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016., 
poz. 113). 

1 

Wprowadzenie polityki cenowej korzystnej dla osób ze zmarginalizowanych 
grup społecznych (np. dla różnych grup niepełnosprawnych) oraz obszarów 
słabo rozwiniętych gospodarczo 

1 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIE 2.2 CYFRYZACJA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 
176 Web Content Accessibility Gidelines 2.0 (WCAG 2.0) - wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych stworzone przez organizację World Wide Web Consortium (W3C). 
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1 Stopień realizacji wskaźników 
Strategii ZIT LOF 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje stopień realizacji wskaźników monitoringu 
realizacji Celów Rozwojowych Strategii ZIT LOF. Jest ono oceniane na 
podstawie wzoru, który wylicza średni poziom realizacji przez 
oceniany projekt trzech najbardziej adekwatnych do projektu 
wskaźników Strategii ZIT LOF w ramach priorytetu rozwojowego 3.2 
Rozwój systemów TIK w celu: (i) wsparcia elektronicznej administracji 
(ii) wdrażania elektronicznych usług publicznych (iii) zwiększenia 
dostępności informacji sektora publicznego (iv) wspomagania 
nowoczesnej edukacji poprzez e-learning (wspierane w ramach RPO-
PI 2c, działanie 2.2). 

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 oraz ich wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt). 

 

 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Pomiar punktów odbywa się poprzez porównanie wartości 
maksymalnie trzech wskaźników realizowanych w projekcie do 
wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji Celów 
Rozwojowych Strategii ZIT LOF i przemnożenie jej przez maksymalną 
liczbę możliwych do uzyskania punktów według wzoru:  

𝐿 =
1

3
× (

𝑊𝑝1

𝑊𝑠1
+

𝑊𝑝2

𝑊𝑠2
+

𝑊𝑝3

𝑊𝑠3
) × 5 𝑝𝑘𝑡 

gdzie:  

𝐿  liczba punktów przyznana za kryterium 

𝑊𝑠 wartości trzech wybranych wskaźników monitoringu realizacji 
Celów Rozwojowych zapisane w Strategii ZIT LOF (wartość 
docelowa (2020) z Tabeli 5, s. 92–93); należy wybrać w 
pierwszej kolejności te wskaźniki, których wartości projekt 
realizuje w największym stopniu; można wybrać wyłącznie 
wskaźniki posiadające wartości docelowe 

𝑊𝑝𝑖  wartości trzech wskaźników osiąganych w ramach projektu; 

jeżeli projekt nie realizuje danego wskaźnika, należy wpisać w 
tym przypadku wartość zero 

5 3 

2 Zasięg oddziaływania projektu na 
obszarze ZIT 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 
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Kryterium punktuje zasięg terytorialny oddziaływania projektu na 
obszar ZIT. 

Punkty są przyznawane za spełnienie jednego z warunków 
zapisanych w metodach pomiaru.  

Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów oraz ich wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt). 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt oddziałuje na 9–16 gmin 5 2 

Projekt oddziałuje na 2–8 gmin 3 

Projekt oddziałuje na 1 gminę 1 

Kryteria skuteczności / efektywności 

(maksymalnie za kryteria skuteczności / efektywności można przyznać 25 pkt) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 A Efektywność kosztowa 
wprowadzenia 1 usługi publicznej 
udostępnionej on-line o stopniu 
dojrzałości 3-dwustronna 
interakcja 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 2 077 828 zł/szt. i będzie on stanowił 
punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

h) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

i) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
przyznaje się za niego 0 punktów), 

j) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie za 
kryteria skuteczności / efektywności można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 
pkt), 

k) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu 
(do 1 558 370 zł/szt. włącznie) 

5 5 
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Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 1 558 371 do 2 077 827 zł/szt. 
włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 2 077 828 do 2 597 284 zł/szt. 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (2 597 285 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 1 B Efektywność kosztowa wsparcia 
1 podmiotu, który udostępnił on-
line informacje sektora 
publicznego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 7 947 691 zł/szt. i będzie on stanowił 
punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

e) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

f) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
przyznaje się za niego 0 punktów), 

g) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie za 
kryteria skuteczności / efektywności można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 
pkt), 

h) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu 
(do 5 960 767 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 5 960 768 do 7 947 690 zł/szt. 
włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 7 947 691 do 9 934 613 zł/szt. 
włącznie) 

2 
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Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (9 934 614 zł/szt. i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników, oszczędność 
zasobów oraz jakość użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
obiektów i użytkowników, także rozwiązania wpływające na 
poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla 
użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla 
użytkowników itp. 

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: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

W projekcie tworzona są, modernizowane lub integrowane bazy 
danych i/lub geodezyjne zasoby cyfrowe tworzące po projekcie w 
pełni funkcjonującą warstwę systemu informacji przestrzennej 

4 5 

Projekt przewiduje powstanie całkiem nowej e-usługi o stopniu 
dojrzałości 5 

3 

Projekt przewiduje powstanie całkiem nowej e-usługi o stopniu 
dojrzałości 4 

2 

Projekt przewiduje zwiększenie stopnia dojrzałości dotychczasowej 
usługi do poziomu 5 

2 

Projekt wykracza ponad minimalne standardy cyfrowego 
udostępniania ISP, poprzez: 1) dostępność na poziomie wyższym niż 
minimum określone w wytycznych WCAG 2.0 wskazane w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności; lub 2) otwartość przeważającej 
procentowo części udostępnianych zasobów ISP na poziomie: dla 
zasobów administracyjnych - wyższym niż trzy gwiazdki na skali „5 
Star Open Data”, dla zasobów kultury i nauki - co najmniej trzy 
gwiazdki; lub 3) udostępnienie odpowiednio udokumentowanych 
interfejsów dla programistów (API); lub 4) udostępnienie danych 
surowych/źródłowych (jeżeli jest to możliwe) 

2 
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Projekt zakłada cyfrowe udostępnienie zasobów, mających duże 
znaczenie dla obszaru kultury / nauki dotyczące nowego sposobu 
udostępniania tych zasobów lub ich zakresu 

2 

Projekt przewiduje zwiększenie stopnia dojrzałości dotychczasowej 
usługi do poziomu 4 

1 

Projekt prowadzi do uproszczeń administracyjnych innych niż 
zwiększenie dostępności i dojrzałości, np. dodatkowe skrócenie 
czasu oczekiwania na usługę, dodatkowe zmniejszenie zużycia 
zasobów itp. 

1 

Projekt zakłada integrację systemów lub uporządkowanie rejestrów 
publicznych oraz zapewnienie ich interoperacyjność 

1 

W ramach projektu przewidziano optymalizację wykorzystania 
infrastruktury w szczególności dzięki zastosowaniu technologii 
chmury obliczeniowej 

1 

W projekcie przedstawiono wiarygodny, skuteczny i efektywny plan 
działań promocyjnych i informacyjnych, dotyczących 
poinformowania grup docelowych o cyfrowym udostępnianiu 
zasobów ISP objętych projektem 

1 

Cyfrowa dostępność zasobów objętych projektem realnie zwiększy 
się dzięki wykorzystaniu (wyłącznie lub dodatkowo) innych niż 
własna strona internetowa wnioskodawcy platform, repozytoriów, 
stron internetowych itp.  

1 

Dla projektu nie będzie konieczne tworzenie nowej infrastruktury 
teleinformatycznej (także ze środków własnych wnioskodawcy), 
służącej cyfrowemu udostepnieniu zasobów ISP objętych projektem, 
przy założeniu udowodnienia przez wnioskodawcę, że zostaną 
zapewnione zasoby infrastrukturalne wystarczające do wdrożenia 
projektu i utrzymania go w okresie trwałości 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Komplementarność projektu Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, 
będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg 
projektów komplementarnych, szczególnie planowanymi w POPC 
lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie 

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: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  
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realizacji lub wybranych do realizacji i współfinansowanych ze 
środków zagranicznych i polskich m.in. funduszy europejskich, 
kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 roku.  

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt 
jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w 
istniejącej infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest 
centralnym rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację 
kolejnych projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego 
projektu lub projekt poprawia spójność danego układu obiektów, 
infrastruktury, sieci itp. 

4 3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki 
czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej 
infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych 
samych użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym 
projekcie 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji 
polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie 
równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w 
szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie 
technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne 
oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój 
odnawialnych źródeł energii. 

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: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 
 

2 
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Projekt zawiera działania dotyczące wymiany wyeksploatowanych 
urządzeń i nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne 

3 

W projekcie stosuje się nowoczesne technologie w celu zmniejszenia 
kosztów i wpływu na środowisko (np. energooszczędne) 

2 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania 
techniczne i technologiczne 

2 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w 
trudniejszej sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych 
lub outsourcing usług uzupełniających obsługę infrastruktury 
przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup 
społecznych (np. osoby z niepełnosprawnościami) 

1 

W ramach projektu przygotowane zostaną aplikacje i interfejsy w 
taki sposób, który ułatwi dostęp zmarginalizowanych grup 
społecznych (np. osób z niepełnosprawnościami) zgodnie ze 
standardami WCAG 2.0 ponad minimalne wymagania określone w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności 

1 

Wprowadzenie polityki cenowej korzystnej dla osób ze 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. dla osób z 
niepełnosprawnościami) oraz obszarów słabo rozwiniętych 
gospodarczo 

1 

 

 

DZIAŁANIE 3.1 TERENY INWESTYCYJNE 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Trafność miejsca realizacji 
projektu na terenach szczególnie 
istotnych z punktu widzenia 
celów RPO WL. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje miejsce realizacji projektu na obszarze gmin 
objętych obszarami strategicznej interwencji (OSI) zapisanymi w 
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z 
perspektywą do 2030 r. Punkty są przyznawane za spełnienie 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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każdego punktu (niezależnie od pozostałych). Punktowane są 
poszczególne miejsca realizacji projektu, projekt może uzyskać 
punkty za przynależność do kilku OSI. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 1: 
Lubelski Obszar Metropolitalny 

5 3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 2: 
Miasta subregionalne 

4 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 7: 
Nowoczesna wieś 

3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 3: 
Obszary przygraniczne 

2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 4: 
Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i 
kulturowych 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ na zwiększenie 
aktywności gospodarczej w 
regionie oraz ułatwienie 
powstawania i rozwoju 
przedsiębiorstw. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje wpływ na zwiększenie aktywności gospodarczej 
w regionie oraz ułatwienie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, 
w szczególności tereny, co do których projektodawca ma już plany i 
potencjalnych użytkowników. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projektodawca posiada zobowiązania potencjalnych inwestorów do 
dokonania inwestycji na obszarze obejmującym 100% powierzchni 
terenu inwestycyjnego (listy intencyjne, umowy przedwstępne, itp.) 

4 4 

Tereny inwestycyjne powstałe w wyniku realizacji projektu zostaną 
zlokalizowane w pobliżu inwestycji transportowych (węzły 
autostrad, węzły dróg szybkiego ruchu, drogi wojewódzkie w tym 
obwodnice miast, stacje/terminale towarowe i/lub perony 
pasażerskie) 

2 

Tereny inwestycyjne powstałe w wyniku realizacji projektu zostaną 
zlokalizowane na terenach zdegradowanych wymagających 
rewitalizacji, w tym obszarach typu brownfield 

2 

Tereny inwestycyjne powstałe w wyniku realizacji projektu 
powstaną na nieużytkach177 

1 

 
177  Nieużytek – obszar gruntu, który z powodu naturalnych warunków siedliskowych lub na skutek działalności rolniczej, przemysłowej, leśnej lub innej nie posiada lub 
utracił wartość użytkową. Do nieużytków zaliczane są bagna, wydmy, tereny o niekorzystnym ukształtowaniu powierzchni, składowiska odpadów oraz grunty zdegradowane 
przez przemysł. 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Trafność realizacji projektu z 
punktu widzenia inteligentnych 
specjalizacji zapisanych w RSI 
WL. 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  deklaracji od 
potencjalnych inwestorów. 

Kryterium premiuje projekty realizujące tereny inwestycyjne dla 
przedsiębiorców , których działalność wpisuje się w inteligentne 
specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020 r.”: 

1) biogospodarka,  

2) medycyna i zdrowie,  

3) energetyka niskoemisyjna, 

4) informatyka i automatyka. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 1 tj. 5 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Z przedstawionych deklaracji od potencjalnych inwestorów wynika, 
że ich działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje 
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 r.” 

5 1 

KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Efektywność kosztowa 
przygotowania 1 ha terenów 
inwestycyjnych. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 498 897 zł/szt. i będzie on stanowił 
punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) przemożeniu przyznanej liczby punktów przez wagę (maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),, 

c) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje danego wskaźnika. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu 
(do 374 172 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 374 173 do 498 896 zł/szt. 
włącznie) 

4 
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Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 498 897 do 623 620 zł/szt. 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (623 621 zł/szt. i więcej) 

0 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na jakość użytkowania 
(ułatwienia dla użytkowników). 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje wyposażenie terenów inwestycyjnych w 
niezbędną infrastrukturę. Kluczowy jest stan wyposażenia, jaki 
będzie miał teren inwestycyjny po realizacji projektu, a nie 
inwestycje, które będą realizowane w jego ramach. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Teren inwestycyjny po realizacji projektu będzie posiadał sieć 
zaopatrzenia w wodę 

1 3 

Teren inwestycyjny po realizacji projektu będzie posiadał sieć 
kanalizacyjną 

1 

Teren inwestycyjny po realizacji projektu będzie posiadał sieć 
gazową 

1 

Teren inwestycyjny po realizacji projektu będzie posiadał sieć 
energetyczną 

1 

Teren inwestycyjny po realizacji projektu będzie posiadał sieć 
ciepłowniczą 

1 

Teren inwestycyjny po realizacji projektu będzie posiadał sieć 
teleinformatyczną 

1 

Teren inwestycyjny po realizacji projektu będzie posiadał 
wewnętrzny układ komunikacyjny178 

1 

Teren inwestycyjny po realizacji projektu będzie posiadał 
zmodernizowane  i  zaadaptowane na cele gospodarcze budynki 

1 

Teren inwestycyjny po realizacji projektu będzie posiadał 
zagospodarowane otoczenia (m.in. parkingi, zieleń) 

0,5 

 
178  Wewnętrzny układ komunikacyjny – zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2015 poz. 460) to tzw. drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu 

pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Do dróg wewnętrznych zalicza się np. drogi dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, 
niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Przedmiotowe drogi muszą być zlokalizowane w granicach terenu inwestycyjnego i mogą stanowić maksymalnie 40% 
kosztów kwalifikowalnych projektu. 
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2 Komplementarność projektu. Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, 
będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg 
projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami 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.  

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt 
jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w 
istniejącej infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest 
centralnym rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację 
kolejnych projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego 
projektu lub projekt poprawia spójność danego układu obiektów, 
infrastruktury, sieci itp. 

4 2 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki 
czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej 
infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych 
samych użytkowników (inwestorów) 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym 
projekcie, dzięki czemu sposób przygotowania terenów 
inwestycyjnych będzie bardziej elastyczny i dostosowany do potrzeb 
potencjalnych inwestorów 

1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez 
tych samych użytkowników (inwestorów) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 

 

3 

Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji 
polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz 
promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w 
tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, 
energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu 
lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a 
także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   2 

Projekt przygotowuje infrastrukturę na potrzeby prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie ochrony środowiska (np. 
recyclingu, ponownego wykorzystania materiałów, zmniejszenia 
zużycia energii i wody w cyklu produkcyjnym, zmniejszenia emisji do 
atmosfery itp.) 

2 

Projekt przygotowuje infrastrukturę w takim sposób, aby chroniła 
przed emisjami chemicznymi, elektrycznymi i magnetycznymi (np. 
urządzenia chroniące przed promieniowaniem i emisjami) 

1 

W projekcie zastosowano technologie przyjazne środowisku 
przyrodniczemu (np. energię ze źródeł odnawialnych) lub 
zapewniono korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze 

1 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania 
techniczne i technologiczne 

1 

W projekcie zawarto rozwiązania mające pozytywny wpływ na 
zmiany klimatyczne, zgodnie z dokumentacją uzgodnień 
środowiskowych i/lub wydaną decyzją OOŚ 

1 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla  osób z niepełnosprawnościami 

  

W ramach projektu przygotowana zostanie infrastruktura w taki 
sposób, który ułatwi dostęp zmarginalizowanych grup społecznych 
(np. niepełnosprawnych) w większym stopniu niż wynika to z 
przepisów prawa budowlanego 

 

 

2 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIE 3.6 MARKETING GOSPODARCZY 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1 Trafność realizacji projektu z 
punktu widzenia inteligentnych 
specjalizacji zapisanych w RSI 
WL. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje projekty, w ramach których będą prowadzone działania 
marketingowe wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte 
w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”: 
1. Biogospodarka 
2. Medycyna i zdrowie 
3. Energetyka niskoemisyjna 
4. Informatyka i automatyka 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Marketing gospodarczy dotyczy działalności projektodawcy lub odbiorców działań 
marketingowych wpisującej się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w 
RSI WL 

5 4 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Zasięg działań promocyjnych. Kryterium punktowe. 

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

Wnioskodawca określa zasięg działań promocyjnych wykorzystując media i 
kanały promocji o zasięgu międzynarodowym. Im większy zasięg geograficzny 
promocji gospodarczej, tym wnioskodawca uzyskuje więcej punktów. Punkty 
mogą się sumować. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Zasięg działań promocji gospodarczej w projekcie obejmie kraje Unii Europejskiej 
(co najmniej jeden poza Polską) 

2 4 

Zasięg działań promocji gospodarczej w projekcie obejmie kraje Europy nie 
należące do Unii Europejskiej (co najmniej jeden) 

1 

Zasięg działań promocji gospodarczej w projekcie obejmie kraje spoza Europy (co 
najmniej jeden) 

2 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na jakość i trwałość 
efektów projektu. 

Kryterium punktowe. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Kryterium punktuje przygotowanie długofalowej strategii biznesowej wejścia na 
rynki zagraniczne, wykorzystanie nowoczesnych techniki informacyjnych, 
dokonanie zmian organizacyjno-procesowych oraz zapewnienie jakości działań 
przez system jakości gwarantujący pozytywne efekty realizacji projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 
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Projektodawca przedstawił długofalową strategię biznesową zwiększenia swojej 
konkurencyjności i innowacyjności oraz w konsekwencji zwiększenia przychodów 
(zwiększenia udziału w rynku zagranicznym), której częścią jest wyjazd objęty 
projektem, która jest powiązana z posiadanym planem marketingowym oraz ma 
jasno określoną grupę odbiorców 

2 4 

Jednym z obszarów długofalowej strategii biznesowej jest wykorzystanie 
nowoczesnych technik informacyjnych lub komunikacyjnych poprawiających 
dostępność i świadomość istnienia oferowanych produktów lub usług dla 
odbiorców za granicą 

1 

Projektodawca dokona(ł) zmian organizacyjno-procesowych (głównie pod kątem 
eksportu) w wyniku otrzymanego wsparcia niezbędnych do wprowadzenia usługi 
lub produktu na nowy rynek 

1 

Projektodawca posiada i udokumentuje certyfikaty jakości gwarantujące 
pozytywne efekty realizacji projektu (w momencie złożenia wniosku o 
dofinansowanie) np. akredytowany certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001, 
akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001 lub akredytowany 
certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy 
ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS 

2 
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2 Kompleksowość działań 
promocyjnych. 

Kryterium punktowe. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Ocenie podlegają zadeklarowane przez Wnioskodawcę kanały promocji, do 
których mogą należeć np. 
1. Reklama telewizyjna, radiowa, internetowa, prasowa oraz zewnętrzna 
2. Promocja sprzedaży (konkursy, odpowiednia ekspozycja promowanego 

produktu lub usługi itp.) 
3. Promocja osobista (wydarzenia, konferencje, misje gospodarcze, spotkania 

typu B2B itp.) 
4. Public relations (kontakty z mediami) 
5. Nowoczesne formy kanałów promocyjnych (marketing szeptany, marketing 

wyszukiwarkowy, flash mob, marketing w mediach społecznościowych itp.) 
6. Inne, niewymienione wyżej 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt wykorzystuje 3 kanały promocji gospodarczej opisane wyżej  1 4 

Projekt wykorzystuje 4 kanały promocji gospodarczej opisane wyżej  3 

Projekt wykorzystuje 5 kanałów promocji gospodarczej opisanych wyżej  5 

Projektodawca realizujący projekt typu 1 w ostatnim roku obrotowym przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie zanotował wzrost wartości eksportu o 10–
20% w stosunku do roku poprzedzającego 

2 
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Projektodawca realizujący projekt typu 1 w ostatnim roku obrotowym przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie zanotował wzrost wartości eksportu o 
ponad 20% w stosunku do roku poprzedzającego 

5 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Komplementarność projektu. Kryterium punktowe. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Kryterium punktuje przynależność do sieci i stowarzyszeń i powiązanie z innymi 
projektami, a także uczestnictwo w targach i misjach gospodarczych. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projektodawca należy do sieci przedsiębiorstw, w tym klastrów i/lub 
stowarzyszeń branżowych, które aktywnie włączą się w projekt 

3 4 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi projektami 
realizowanymi przez projektodawcę współfinansowanymi ze środków własnych, 
krajowych lub europejskich, inne niż dotyczące promocji gospodarczej 

2 

Projektodawca brał udział w projektach  współfinansowanych ze środków 
europejskich w okresie od 2007 roku, innych niż dotyczące promocji gospodarczej 

1 

 

DZIAŁANIE 4.1 WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Trafność realizacji 
projektu w 
kontekście celów 
RPO WL. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania w projekcie, które są 
wskazane w RPO WL jako priorytetowe, takie jak 
wykorzystania energii słonecznej i biomasy.  

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

Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów oraz ich wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3, tj. 15 pkt). 

 
Sposób przyznawania punktów w kryterium: 
W przypadku projektów obejmujących więcej niż jeden rodzaj instalacji 
produkujących energię ze źródeł odnawialnych, punkty przyznawane są tylko  
instalacjom, których rodzaj (szt.) stanowi największy % udział w projekcie. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt tworzy nowe instalacje do produkcji energii ze słońca 5 3 

Projekt tworzy nowe instalacje do produkcji energii z biomasy 4 

Projekt dotyczy budowy jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących biogaz oraz energię 
wiatru 

3 
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Projekt tworzy nowe instalacje wysokosprawnej kogeneracji  
o możliwie najniższej emisji CO2 oraz innych 
zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności PM 10, 
uzyskujące co najmniej 10% uzysku efektywności 
energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji 
energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych 
dostępnych technologii 

3 

Projekt dotyczy modernizacji małych elektrowni wodnych lub 
modernizacji, budowy pozostałych instalacji do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem projektów 
dotyczących wykorzystania energii słonecznej, biomasy, 
biogazu i energii wiatru) 

2 

Projekt modernizuje instalacje wysokosprawnej kogeneracji 
skutkujące redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu 
do istniejących instalacji 

1 
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2 Miejsce realizacji 
projektu na terenach 
szczególnie 
istotnych z punktu 
widzenia celów RPO 
WL zgodnie ze 
Strategią Rozwoju 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014-2020  
(z perspektywą do 
2030 roku). 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje przynależność miejsca realizacji projektu 
do gmin objętych obszarem strategicznej interwencji (OSI). 

Punkty są przyznawane za realizację projektu na 
poszczególnych obszarach wskazanych w metodach 
pomiaru (niezależnie od pozostałych).  

Punktowane są poszczególne miejsca realizacji projektu, 
projekt może uzyskać punkty za przynależność do kilku OSI 
(punkty sumują się maksymalnie do 5 punktów). 

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

Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów oraz ich wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2, tj. 10 pkt).  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji 
(OSI): 7. Nowoczesna wieś 

5 2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji 
(OSI): 4. Obszary gospodarczego wykorzystania walorów 
przyrodniczych i kulturowych  

4 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji 
(OSI): 3. Obszary przygraniczne  

3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji 
(OSI): 6. Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych 

3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji 
(OSI): 1. Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM)  

2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji 
(OSI): 2. Miasta Subregionalne  

1 

Kryteria skuteczności / efektywności 

(maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia w ramach kryterium wynosi 25 pkt) 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 a Efektywność 
kosztowa budowy 1 
jednostki 
wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy 
uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie  
w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym 
zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją Wykonawczą 
Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., 
zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej nr 
C(2015) 887. Jednostkowy koszt dla wskaźnika dot. 
wytwarzania energii elektrycznej wyniósł 15 358,49 PLN. 
Powyższy koszt będzie stanowił punkt odniesienia podczas 
oceny projektów w tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów. W przypadku wystąpienia w projekcie więcej niż 
jednego wskaźnika efektywności kosztowej dofinansowanie z EFRR 
należy podzielić proporcjonalne na poszczególne wskaźniki w 
zależności od ich występowania w projekcie, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności kosztowej, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu 
jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej) a następnie przemożeniu 
jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5, tj. 25 
pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie równym lub niższym niż 
średni koszt (do 15 358 zł/szt. dla energii elektrycznej) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie od 15 359 zł/szt.  do 19 
199 zł/szt. dla energii elektrycznej (powyżej 100% do 125% 
średniego kosztu) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie od 19 200 zł/szt.  do 23 
037 zł/szt. dla energii elektrycznej (powyżej 125% do 150% 
średniego kosztu) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 23 
038 zł/szt. dla energii elektrycznej (powyżej 150% średniego 
kosztu) 

0 

1 b Efektywność 
kosztowa budowy 1 
jednostki 
wytwarzania energii 
cieplnej z OZE. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy 
uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie  
w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym 
zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją Wykonawczą 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
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Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., 
zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej nr 
C(2015) 887.  Jednostkowy koszt dla wskaźnika dot. 
wytwarzania energii cieplnej wyniósł 7 306,46 PLN. 
Powyższy koszt będzie stanowił punkt odniesienia podczas 
oceny projektów w tym kryterium. 

zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów. W przypadku wystąpienia w projekcie więcej niż 
jednego wskaźnika efektywności kosztowej dofinansowanie z EFRR 
należy podzielić proporcjonalne na poszczególne wskaźniki w 
zależności od ich występowania w projekcie, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności kosztowej, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu 
jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej), a następnie przemożeniu 
jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5, tj. 25 
pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie równym lub niższym niż 
średni koszt (do 7 306 zł/szt. dla energii cieplnej) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie od 7 307 zł/szt. do  9 134 
zł/szt. dla energii cieplnej (powyżej 100% do 125% średniego 
kosztu) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie od 9 135 zł/szt. do  10 
959 zł/szt. dla energii cieplnej (powyżej 125% do 150% 
średniego kosztu) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 
10 960 zł/szt. dla energii cieplnej (powyżej 150% średniego 
kosztu) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Efektywność 
kosztowa stworzenia 
1 MW dodatkowej 
zdolności 
wytwarzania energii 
elektrycznej  
i cieplnej w ramach 
kogeneracji. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy 
uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie  
w porównaniu z umownym kosztem jednostkowym. Umowny 
koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika wynosi 3 884 814 zł/MW i będzie on stanowił 
punkt odniesienia podczas oceny projektów  
w tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów,  

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności kosztowej, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
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(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu 
jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej), a następnie przemożeniu 
jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5, tj. 25 
pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników.  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie równym lub niższym niż 
średni koszt (do 3 884 814 zł/MW włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie od 3 884 815 zł/MW  do 
4 856 018 zł/MW (powyżej 100% do 125% średniego kosztu) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie od 4 856 019 zł/MW  do 
5 827 221 zł/MW (powyżej 125% do 150% średniego kosztu) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 
5 827 222 zł/MW (powyżej 150% średniego kosztu) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Efektywność 
kosztowa stworzenia 
1 MW dodatkowej 
zdolności 
wytwarzania energii 
odnawialnej (bez 
kogeneracji). 

Kryterium punktowe.  

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy 
uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie  
w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym 
zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją Wykonawczą 
Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., 
zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej nr 
C(2015) 887. Jednostkowy koszt dla wskaźnika dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii odnawialnej umowny koszt 
jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika 
w Programie wyniósł  
1 673 553,89 zł/MW i będzie on stanowił punkt odniesienia 
podczas oceny projektów w tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności kosztowej, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu 
jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej), a następnie przemożeniu 
jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5, tj. 25 
pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie równym lub niższym niż 
średni koszt (do 1 673 554 zł/MW włącznie) 

5 5 
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Efektywność kosztowa na poziomie od 1 673 555 zł/MW  do 
2 091 943 zł/MW (powyżej 100% do 125% średniego kosztu) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie od 2 091 944 zł/MW  do 
2 510 331 zł/MW (powyżej 125% do 150% średniego kosztu) 

3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 
2 510 332 zł/MW (powyżej 150% średniego kosztu) 

2 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
bezpieczeństwo 
użytkowników, 
oszczędność 
zasobów oraz jakość 
użytkowania. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające 
bezpieczeństwo obiektów i użytkowników, także rozwiązania 
wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / 
udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości 
świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde  
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 5, tj. 25 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt zakłada dystrybucję energii (ocenie podlegać będzie 
możliwość dystrybucji uzyskanej w ramach projektu energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych do istniejącej sieci 
energetycznej) 

1 5 

Projekt zawiera rozwiązania mające na celu zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia niedoborów mocy w systemie 
energetycznym poprzez dywersyfikację wytwarzania energii, 
szczególnie poprzez źródła rozproszone. 

1 

Projekt wdraża inteligentne systemy zarządzania energią  
w oparciu o technologie TIK (w tym pomiaru, obsługi  
i monitoringu wykorzystania energii w kontekście ich 
skalowalności, elastyczności i niezależności od dostawców). 
Kryterium punktowane będzie jeżeli rozwiązania założone w 
projekcie pozwolą na stworzenie systemu zbierającego dane 
o produkcji energii w instalacjach OZE zamontowanych w 
ramach realizacji inwestycji, tj. agregację danych o produkcji 
energii przez wszystkich użytkowników instalacji w ramach 
projektu. 

1 

Projekt uruchamia serwisy, za pośrednictwem których 
użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line 
(zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat, stan 
rozliczeń, uwagi i skargi, zapytania, dostępność 
dotychczasowych i nowych usług itp.) 

1 

Projekt wykorzystuje portale internetowe i inne narzędzia ICT 
w celu wdrożenia i promocji rozwiązań, usług i produktów 

1 
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czystej energii, w tym promocji ośrodków czystej energii na 
terenie województwa lubelskiego. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Komplementarność 
projektu. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność 
programową, będące elementem szerszej strategii 
realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub 
też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde  
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 3, tj. 15 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt jest uwarunkowany wykonaniem inwestycji 
zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających 
zapotrzebowanie na energię w budynkach, do których 
doprowadzona jest energia ze wspieranych instalacji 
zapewniając, że inwestycje są oparte na zapotrzebowaniu na 
ciepło użytkowe 

3 3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty 
innego projektu 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, 
dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości 
istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt wpływa na realizację celów o charakterze 
strategicznym jako element szerzej zaplanowanych działań 
w których istotnym efektem jest kumulacja i koordynacja 
inwestycji, których łączna realizacja poprzez efekt skali 
pozwala uzyskać lepsze rezultaty poprzez wpisywanie się w 
plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), plany działań na 
rzecz zrównoważonej energii (SEAP - Sustainable Energy 
Action Plan) 

2 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany 
przez tych samych użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym 
projekcie 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 

Kryterium punktowe. Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 
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i inne polityki 
horyzontalne. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz 
realizacji polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju 
oraz promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych 
środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie 
projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój 
odnawialnych źródeł energii. 

W przypadku liczenia zmniejszenia emisji CO2 należy 
zastosować następujący wzór: 

ΔE =
E0 − E1

E0
 

gdzie:  

ΔE  oznacza % spadek emisji CO2; 

E0 oznacza wielkość emisji CO2 powstałą w ciągu 
pełnego roku poprzedzającego moment rozpoczęcia 
realizacji projektu; 

E1 oznacza wielkość emisji CO2 powstałą w ciągu 
pełnego pierwszego roku od momentu zakończenia 
realizacji projektu (ewentualnie od uruchomienia 
przedsięwzięcia). 

 

Należy założyć, że energia odnawialna jest neutralna i nie 
emituje gazów cieplarnianych, dlatego wielkość emisji E0 i E1 
można wyliczyć na bazie ilości energii w GJ możliwej do 
wyprodukowania przez wspartą infrastrukturę w ciągu roku 
(wielkość tej energii należy wyliczyć z mocy produkcyjnej 
instalacji OZE wyrażonej w MW, mnożąc ją przez czas pracy 
urządzenia, czyli liczbę dni w roku i 24 godziny na dobę i 
przeliczając na GJ stosując zależność 1 MWh = 3,6 GJ). 
Następnie należy wyliczyć wskaźnik emisji CO2 (WE) dla 
węgla kamiennego. Dane dotyczące wskaźników emisji CO2 
i rodzajów działalności należy pobrać z raportów Krajowego 
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 
Dane w raportach są podawane w jednostkach kg/GJ, 
dlatego wyliczony ekwiwalent należy podzielić przez 1000 i 
podać w tonach. 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde  
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 2, tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   2 

  Projekt realizowany na obszarach sieci NATURA 2000 
(zgodnie z zaświadczeniem dołączonym do wniosku) 
posiada pozytywny wpływ na ten obszar 

2 
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Projekt przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 w ciągu 
roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 30% w 
stosunku do roku przed rozpoczęciem realizacji projektu 
(zgodnie z przyjętą wyżej metodyką) 

3 

Projekt przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 w ciągu 
roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 20%, ale 
mniej niż 30% w stosunku do roku przed rozpoczęciem 
realizacji projektu (zgodnie z przyjętą wyżej metodyką) 

2 

Projekt przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 w ciągu 
roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10%, ale 
mniej niż 20% w stosunku do roku przed rozpoczęciem 
realizacji projektu (zgodnie z przyjętą wyżej metodyką) 

1 

Projekt przyczynia się do zmniejszenia emisji innych niż CO2 
gazów powodujących efekt cieplarniany, które przyczyniają 
się do zmian klimatycznych (CH4, N2O, CFC – łącznie 
uwzględniając wszystkie rodzaje gazów) lub substancji 
sprzyjających tworzeniu ozonu troposferycznego (NMVOCs i 
NOx oraz innych fotochemicznych środków utleniających – 
łącznie uwzględniając wszystkie rodzaje gazów) lub 
ograniczenia kwaśnych emisji do atmosfery (SO2, NOx – 
łącznie uwzględniając wszystkie rodzaje gazów) o więcej niż 
10% 

1 

Wpływ na promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminacji 

  

Zatrudnienie co najmniej jednej osoby tej płci, która jest  
w danym obszarze w trudniejszej sytuacji lub osób  
z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom 
zatrudniającym osoby  
zmarginalizowanych grup społecznych (np. 
niepełnosprawnych) 

1 

Projekt przyczynia się do uruchomienia różnorakich form 
konsultacji z mieszkańcami i ich stowarzyszeniami na 
poziomie lokalnym (uzgadnianie lokalizacji obiektów  
i instalacji) 

1 

Projekt wprowadza rozwiązania dot. udziału finansowego w 
projekcie korzystne dla osób ze zmarginalizowanych grup 
społecznych (np. dla różnych grup niepełnosprawnych) 

1 
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DZIAŁANIE 5.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA PUBLICZNEGO  

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Trafność realizacji 
projektu w kontekście 
celów RPO WL. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania w projekcie, które w pełni 
wykorzystują możliwości głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Maksymalną punktację uzyskają projekty, w których obiekty są 
poddawane całościowej modernizacji energetycznej, a zatem 
charakteryzują się największymi potrzebami w tym zakresie 
(wymagają kompleksowych działań z uwagi na bardzo niską 
efektywność energetyczną) 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za spełnienie każdego z 

warunków (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy 
się powyżej 60% 

4 5 

Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy 
się od 51% do 60% włącznie 

3 

Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy 
się od 41% do 50% włącznie 

2 

Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy 
się od 31% do 40% włącznie 

1 

Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy 
się od 25% do 30% włącznie 

0 

Projekt z zakresu kogeneracji wykorzystuje wyłącznie 
odnawialne źródła energii 

1 

Projekt jest realizowany na terenach zdegradowanych i 
obejmuje inwestycje niezbędne do kompleksowej rewitalizacji 
danego obszaru zgodnie z pkt A.1 SzOOP RPO WL 

1 

Kryteria skuteczności / efektywności  

(maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia w ramach kryterium wynosi 25 pkt) 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Efektywność kosztowa 
zmodernizowania 
energetycznego 
1 budynku. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w 
Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do 
wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 1 202 501 
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego 

wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego 
punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę, 

d) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za spełnienie dla 
każdego ze wskaźników (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

e) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego 
kosztu (do 901 875 zł/szt. włącznie)  

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 901 876 do 1 202 500 
zł/szt. włącznie). 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% 
i niższym niż 125% średniego kosztu (od 1 202 501 do 1 503 125 
zł/szt. włącznie). 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (1 503 126 zł/szt. i więcej). 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Efektywność kosztowa 
wybudowania 
1 jednostki 
wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej 
w ramach kogeneracji. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika w projekcie w porównaniu z kosztem 
jednostkowym przyjętym na poziomie 2 023 221 zł/szt. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego 

wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla pozostałych 
wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
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(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie 
wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych wskaźników, 
a następnie przemożeniu jej przez wagę, 

d) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za spełnienie dla każdego 
ze wskaźników (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

e) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego 
kosztu (do 1 517 415 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 1 517 416 do 2 023 220 
zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% 
i niższym niż 125% średniego kosztu (od 2 023 221 do 2 529 025 
zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (2 529 026 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Efektywność kosztowa 
zaoszczędzenia 1 GJ w 
ujęciu rocznym. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w 
Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do 
wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 939 zł/GJ i 
będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów 
tym kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego 

wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla pozostałych 
wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie 
wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych wskaźników, 
a następnie przemożeniu jej przez wagę, 

d) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za spełnienie dla każdego 
ze wskaźników (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

e) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego 
kosztu (703 zł/GJ włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 704 do 938 zł/GJ 
włącznie) 

4 
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Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% 
i niższym niż 125% średniego kosztu (od 939 do 1173 zł/GJ 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (1174 zł/GJ i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4. Efektywność kosztowa 
stworzenia 1 MW 
dodatkowej zdolności 
wytwarzania energii 
odnawialnej. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w 
Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do 
wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 3 884 814 
zł/MW i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego 

wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla pozostałych 
wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie 
wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych wskaźników, 
a następnie przemożeniu jej przez wagę, 

d) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za spełnienie dla każdego 
ze wskaźników (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

e) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego 
kosztu (do 2 913 610 zł/MW włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 2 913 611 do 3 884 813 
zł/MW włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% 
i niższym niż 125% średniego kosztu (od 3 884 814 do 4 856 017 
zł/MW włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (4 856 018 zł/MW i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ 
na bezpieczeństwo 
użytkowników, 
oszczędność zasobów 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
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oraz jakość 
użytkowania. 

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
obiektów i użytkowników, także rozwiązania wpływające na 
poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla 
użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / 
użyteczności dla użytkowników itp. 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 
5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt obejmuje wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i 
zarządzania wykorzystaniem energii w budynku 

3 5 

W projekcie wsparto instalacje kogeneracyjne wykorzystujące 
odnawialne źródła energii 

2 

W projekcie zastosowano instalację OZE, która w całości jest 
dedykowana potrzebom energetycznym obiektu 

2 

W projekcie wykorzystano wsparcie udzielane przez 
przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO179) 

2 

Przeszkolenie osób zamieszkujących z budynek z obsługi 
urządzeń/systemów np. do ogrzewania, wentylacji czy 
klimatyzacji, jeśli jest to konieczne dla osiągnięcie i utrzymania 
zakładanych oszczędności energii (np. z obsługi zaworów 
termostatycznych i/lub korzystania z wentylacji z odzyskiem 
ciepła), ale z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, 
wskazując na jego walor ekologiczny. Jeśli zakres projektu nie 
wymaga przeszkolenia mieszkańców z obsługi urządzeń – 
umieszczono na okres trwałości projektu w widocznym miejscu 
w części wspólnej budynku informację o osiągniętym przez 
projekt efekcie ekologicznym (np. zmniejszeniu 
zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, redukcji emisji 
CO2). 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Komplementarność 
projektu. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność 
programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej 
przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z 
projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub 
wybranych do realizacji i współfinansowanych ze środków 
zagranicznych lub polskich m.in. funduszy europejskich, 
kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 roku. 
Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 

zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 5 
pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

 
179  Energy Service Company (ESCO) realizuje kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią dla odbiorców energii polegające na zmniejszaniu zużycia i zapotrzebowania na energię w oparciu 
o kontrakty wykonawcze, udzielając przy tym gwarancji uzyskania oszczędności. 
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partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu 
w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – 
projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę 
w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest 
centralnym rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi 
realizację kolejnych projektów sferycznie umiejscowionych 
wobec danego projektu lub projekt poprawia spójność danego 
układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

4 3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty 
innego projektu 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki 
czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej 
infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez 
tych samych użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym 
projekcie 

1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych 
projektów, niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub 
użytkowanych przez tych samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych.  

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. 

W przypadku liczenia zmniejszenia emisji CO2 należy 
zastosować następujący wzór: 

Δ𝐸 =
𝐸0 − 𝐸1

𝐸0
 

gdzie:  

Δ𝐸  oznacza % spadek emisji CO2; 

𝐸0 oznacza wielkość emisji CO2 powstałą w ciągu pełnego 
roku poprzedzającego moment rozpoczęcia realizacji 
projektu; 

𝐸1 oznacza wielkość emisji CO2 powstałą w ciągu pełnego 
pierwszego roku od momentu zakończenia realizacji 
projektu (ewentualnie od uruchomienia 
przedsięwzięcia). 

 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 

zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 5 
pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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Należy założyć, że energia odnawialna jest neutralna i nie 
emituje gazów cieplarnianych, dlatego wielkość emisji 𝐸0 i 𝐸1 
można wyliczyć na bazie ilości energii w GJ możliwej do 
wyprodukowania przez wspartą infrastrukturę w ciągu roku 
(wielkość tej energii należy wyliczyć z mocy produkcyjnej 
instalacji OZE wyrażonej w MW, mnożąc ją przez czas pracy 
urządzenia, czyli liczbę dni w roku i 24 godziny na dobę i 
przeliczając na GJ stosując zależność 1 MWh = 3,6 GJ). 
Następnie należy wyliczyć wskaźnik emisji CO2 (WE) dla węgla 
kamiennego. Dane dotyczące wskaźników emisji CO2 i rodzajów 
działalności należy pobrać z raportów Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Dane w 
raportach są podawane w jednostkach kg/GJ, dlatego wyliczony 
ekwiwalent należy podzielić przez 1000 i podać w tonach. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczynia się do zmniejszenie emisji CO2 w ciągu roku 
od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 30% w stosunku 
do roku przed rozpoczęciem realizacji projektu (zgodnie z 
przyjętą wyżej metodyką) 

  

4 

2 

Projekt przyczynia się do zmniejszenie emisji CO2 w ciągu roku 
od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 20%, ale mniej 
niż 30% w stosunku do roku przed rozpoczęciem realizacji 
projektu (zgodnie z przyjętą wyżej metodyką) 

3 

Projekt przyczynia się do zmniejszenie emisji CO2 w ciągu roku 
od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10%, ale mniej 
niż 20% w stosunku do roku przed rozpoczęciem realizacji 
projektu (zgodnie z przyjętą wyżej metodyką) 

2 

Projekt przyczynia się do zmniejszenia emisji innych niż CO2 
gazów powodujących efekt cieplarniany, które przyczyniają się 
do zmian klimatycznych (CH4, N2O, CFC – łącznie uwzględniając 
wszystkie rodzaje gazów) lub substancji sprzyjających tworzeniu 
ozonu troposferycznego (NMVOCs i NOx oraz innych 
fotochemicznych środków utleniających – łącznie uwzględniając 
wszystkie rodzaje gazów) lub ograniczenia kwaśnych emisji do 
atmosfery (SO2, NOx – łącznie uwzględniając wszystkie rodzaje 
gazów) o więcej niż 10% 

1 
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DZIAŁANIE 5.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA MIESZKANIOWEGO 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Trafność realizacji 
projektu w kontekście 
celów RPO WL. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania w projekcie, które w pełni 
wykorzystują możliwości głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Maksymalną punktację uzyskają projekty, w których obiekty są 
poddawane całościowej modernizacji energetycznej, a zatem 
charakteryzują się największymi potrzebami w tym zakresie 
(wymagają kompleksowych działań z uwagi na bardzo niską 
efektywność energetyczną). 

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: 
c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za spełnienie każdego z 

warunków (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  
d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy 
się powyżej 60%. 

4 5 

Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy 
się od 51% do 60% włącznie. 

3 

Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy 
się od 41% do 50% włącznie. 

2 

Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy 
się od 31% do 40% włącznie. 

1 

Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy 
się od 25% do 30% włącznie. 

0 

Projekt z zakresu kogeneracji wykorzystuje wyłącznie 
odnawialne źródła energii. 

1 

Projekt jest realizowany na terenach zdegradowanych i 
obejmuje inwestycje niezbędne do kompleksowej rewitalizacji 
danego obszaru zgodnie z pkt A.1 SzOOP RPO WL. 

1 

Kryteria skuteczności / efektywności  

(maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia w ramach kryterium wynosi 25 pkt) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1 Efektywność kosztowa 
zaoszczędzenia 1 GJ w 
ujęciu rocznym. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w 
Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do 
wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 1 170 zł/GJ 
i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  
f) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego 

wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

g) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego 
punktów), 

h) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę, 

i) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za spełnienie dla 
każdego ze wskaźników (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

j) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego 
kosztu (do 877 zł/GJ włącznie).  

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 878 do 1 169 zł/GJ 
włącznie). 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% 
i niższym niż 125% średniego kosztu (od 1 170 do 1 462 zł/GJ 
włącznie). 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (1 463 zł/GJ i więcej). 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Efektywność kosztowa 
zmodernizowania 
energetycznego 
1 budynku. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w 
Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do 
wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 661 767 
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego 

wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
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umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego 
punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę, 

d) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za spełnienie dla 
każdego ze wskaźników (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

e) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego 
kosztu do 496 324 zł/szt.  

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu od 496 325 do 661 766 
zł/szt. włącznie. 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% 
i niższym niż 125% średniego kosztu od 661 767 do 827 208 
zł/szt. włącznie. 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu 827 209 zł/szt. i więcej. 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Efektywność kosztowa 
wybudowania 
1 jednostki 
wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej 
w ramach kogeneracji. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika w projekcie w porównaniu z kosztem 
jednostkowym przyjętym na poziomie 2 023 221 zł/szt. i będzie 
on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  
f) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego 

wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

g) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla pozostałych 
wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie 
wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

h) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych wskaźników, 
a następnie przemożeniu jej przez wagę, 

i) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za spełnienie dla każdego 
ze wskaźników (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

j) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego 
kosztu (do 1 517 415 zł/szt. włącznie). 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 1 517 416 do 2 023 220 
zł/szt. włącznie). 

4 
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Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% 
i niższym niż 125% średniego kosztu (od 2 023 221 do 2 529 025 
zł/szt. włącznie). 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (2 529 026 zł/szt. i więcej). 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4. Efektywność kosztowa 
stworzenia 1 MW 
dodatkowej zdolności 
wytwarzania energii 
odnawialnej. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w 
Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do 
wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 3 884 814 
zł/MW i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  
f) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego 

wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

g) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla pozostałych 
wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie 
wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

h) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych wskaźników, 
a następnie przemożeniu jej przez wagę, 

i) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za spełnienie dla każdego 
ze wskaźników (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

j) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego 
kosztu (do 2 913 610 zł/MW włącznie). 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 2 913 611 do 3 884 813 
zł/MW włącznie). 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% 
i niższym niż 125% średniego kosztu (od 3 884 814 do 4 856 017 
zł/MW włącznie). 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (4 856 018 zł/MW i więcej). 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
bezpieczeństwo 
użytkowników, 
oszczędność zasobów 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
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oraz jakość 
użytkowania. 

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
obiektów i użytkowników, także rozwiązania wpływające na 
poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla 
użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / 
użyteczności dla użytkowników itp. 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 
5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt obejmuje wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i 
zarządzania wykorzystaniem energii w budynku. 

3 5 

W projekcie wsparto instalacje kogeneracyjne wykorzystujące 
odnawialne źródła energii. 

2 

W projekcie zastosowano instalację OZE, która w całości jest 
dedykowana potrzebom energetycznym obiektu. 

2 

W projekcie wykorzystano wsparcie udzielane przez 
przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO180). 

2 

Przeszkolenie osób zamieszkujących z budynek z obsługi 
urządzeń/systemów np. do ogrzewania, wentylacji czy 
klimatyzacji, jeśli jest to konieczne dla osiągnięcie i utrzymania 
zakładanych oszczędności energii (np. z obsługi zaworów 
termostatycznych i/lub korzystania z wentylacji z odzyskiem 
ciepła), ale z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, 
wskazując na jego walor ekologiczny. Jeśli zakres projektu nie 
wymaga przeszkolenia mieszkańców z obsługi urządzeń – 
umieszczono na okres trwałości projektu w widocznym miejscu 
w części wspólnej budynku informację o osiągniętym przez 
projekt efekcie ekologicznym (np. zmniejszeniu 
zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, redukcji emisji 
CO2). 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Komplementarność 
projektu. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność 
programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej 
przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z 
projektami 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 

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: 
c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 

zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 5 
pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

 
180  Energy Service Company (ESCO) realizuje kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią dla odbiorców energii polegające na zmniejszaniu zużycia i zapotrzebowania na energię w oparciu 
o kontrakty wykonawcze, udzielając przy tym gwarancji uzyskania oszczędności. 
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partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu 
w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – 
projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę 
w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest 
centralnym rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi 
realizację kolejnych projektów sferycznie umiejscowionych 
wobec danego projektu lub projekt poprawia spójność danego 
układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

4 3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty 
innego projektu. 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki 
czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej 
infrastruktury. 

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez 
tych samych użytkowników. 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym 
projekcie. 

1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych 
projektów, niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub 
użytkowanych przez tych samych użytkowników. 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. 

W przypadku liczenia zmniejszenia emisji CO2 należy 
zastosować następujący wzór: 

Δ𝐸 =
𝐸0 − 𝐸1

𝐸0
 

gdzie:  

Δ𝐸  oznacza % spadek emisji CO2; 

𝐸0 oznacza wielkość emisji CO2 powstałą w ciągu pełnego 
roku poprzedzającego moment rozpoczęcia realizacji 
projektu; 

𝐸1 oznacza wielkość emisji CO2 powstałą w ciągu pełnego 
pierwszego roku od momentu zakończenia realizacji 
projektu (ewentualnie od uruchomienia 
przedsięwzięcia). 

 

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: 
c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 

zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 5 
pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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Należy założyć, że energia odnawialna jest neutralna i nie 
emituje gazów cieplarnianych, dlatego wielkość emisji 𝐸0 i 𝐸1 
można wyliczyć na bazie ilości energii w GJ możliwej do 
wyprodukowania przez wspartą infrastrukturę w ciągu roku 
(wielkość tej energii należy wyliczyć z mocy produkcyjnej 
instalacji OZE wyrażonej w MW, mnożąc ją przez czas pracy 
urządzenia, czyli liczbę dni w roku i 24 godziny na dobę i 
przeliczając na GJ stosując zależność 1 MWh = 3,6 GJ). 
Następnie należy wyliczyć wskaźnik emisji CO2 (WE) dla węgla 
kamiennego. Dane dotyczące wskaźników emisji CO2 i rodzajów 
działalności należy pobrać z raportów Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Dane w 
raportach są podawane w jednostkach kg/GJ, dlatego wyliczony 
ekwiwalent należy podzielić przez 1000 i podać w tonach. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczynia się do zmniejszenie emisji CO2 w ciągu roku 
od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 30% w stosunku 
do roku przed rozpoczęciem realizacji projektu (zgodnie z 
przyjętą wyżej metodyką). 

  

4 

2 

Projekt przyczynia się do zmniejszenie emisji CO2 w ciągu roku 
od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 20%, ale mniej 
niż 30% w stosunku do roku przed rozpoczęciem realizacji 
projektu (zgodnie z przyjętą wyżej metodyką). 

3 

Projekt przyczynia się do zmniejszenie emisji CO2 w ciągu roku 
od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10%, ale mniej 
niż 20% w stosunku do roku przed rozpoczęciem realizacji 
projektu (zgodnie z przyjętą wyżej metodyką). 

2 

Projekt przyczynia się do zmniejszenia emisji innych niż CO2 
gazów powodujących efekt cieplarniany, które przyczyniają się 
do zmian klimatycznych (CH4, N2O, CFC – łącznie uwzględniając 
wszystkie rodzaje gazów) lub substancji sprzyjających tworzeniu 
ozonu troposferycznego (NMVOCs i NOx oraz innych 
fotochemicznych środków utleniających – łącznie uwzględniając 
wszystkie rodzaje gazów) lub ograniczenia kwaśnych emisji do 
atmosfery (SO2, NOx – łącznie uwzględniając wszystkie rodzaje 
gazów) o więcej niż 10%. 

1 

 

 

DZIAŁANIE 5.4 TRANSPORT NISKOEMISYJNY 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Trafność miejsca realizacji 
projektu na terenach 
szczególnie istotnych z punktu 
widzenia celów RPO WL. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje miejsce realizacji projektu na obszarze gmin 
objętych obszarami strategicznej interwencji (OSI) zgodnie z zapisami  
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z 
perspektywą do 2030 r. Punkty są przyznawane za spełnienie każdego 
punktu (niezależnie od pozostałych). Punktowane są poszczególne 
miejsca realizacji projektu, projekt może uzyskać punkty za 
przynależność do kilku OSI. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
spełnienie każdego z warunków (maksymalnie można przyznać 5 pkt o 
wadze 4 tj. 20 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 2: 
Miasta subregionalne 

5 4 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 4: 
Obszarach gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i 
kulturowych 

4 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 7: 
Nowoczesna wieś 

3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 3: 
Obszary przygraniczne 

2 

KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI EFEKTYWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1 Efektywność kosztowa 
zakupienia 1 jednostki taboru 
pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym 
kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt 
jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w 
Programie wyniósł 1 282 846 zł/szt. i będzie on stanowił punkt 
odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego 
dla danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu 
dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz 
przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje 
w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
962 134 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu (od 962 135 do 1 282 845 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 1 282 846 do 1 603 557 zł/szt. 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (1 603 558 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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2 Efektywność kosztowa 1 
miejsca w taborze 
pasażerskim w publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej. 

Kryterium punktowe.  

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym 
kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt 
jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w 
Programie wyniósł 12 218 zł/os. i będzie on stanowił punkt odniesienia 
podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego 
dla danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu 
dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz 
przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje 
w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
9 162 zł/os. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu (od 9 163 do 12 217 zł/os. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 12 218 do 15 272 zł/os. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (15 273 zł/os. i więcej) 

0 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1 Wpływ na bezpieczeństwo 
transportu publicznego i 
podróżnych oraz innych 
uczestników ruchu 
drogowego. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektów 
i użytkowników, także rozwiązania wpływające na poprawę jakości: 
wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości 
świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Działania projektu obejmują system monitorowania (bezpieczeństwa) na 
przystankach / w węzłach przesiadkowych / w taborze 

1 3 

Działania projektu obejmują systemy monitoringu wizyjnego 
rejestrujące zagrożenia lub identyfikujące osoby stwarzające zagrożenie 
lub rozwiązania infrastrukturalne (np. przystankowe) zwiększające 
bezpieczeństwo 

1 

Działania projektu obejmują systemy poszerzające pole obserwacji 
pojazdu przez kierowcę lub poprawę widoczności np. poprzez lepsze 
oświetlenie wnętrza pojazdu lub obiektu infrastrukturalnego lub 
tworzące odpowiednią szerokość dróg rowerowych/ciągów pieszo-
rowerowych oraz wyposażenie ich w niskie krawężniki 

1 

Działania projektu obejmują nowoczesne systemy łączności z funkcją 
satelitarnej lokalizacji pojazdu lub urządzenia alarmujące dające 
możliwość szybkiego kontaktu ze służbami kontroli i nadzoru 
publicznego 

1 

Działania projektu obejmują urządzenia zwiększające widoczność w nocy 
lub ostrzegające przed zderzeniami oraz zaśnięciem za kierownicą lub 
automatyczną detekcję rowerzystów na przejściach dla pieszych lub 
odpowiednie oznakowanie poziome dróg rowerowych / ciągów pieszo-
rowerowych np. gwarantujące dobrą widoczność w nocy 

1 

Działania projektu obejmują przebudowę dróg i ulic poprawiającą 
bezpieczeństwo transportu (zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice, pętle, 
wydzielenia pasów ruchu dla autobusów i/lub trolejbusów) oraz 
pasażerów (przystanki, wysepki itp.), a także obiekty inżynierskie służące 
bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego 

1 

W wyniku realizacji projektu zainstalowane zostaną systemy sygnalizacji 
akustycznej 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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2 Wpływ na jakość użytkowania 
(ułatwienia dla 
użytkowników). 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania wpływające na poprawę jakości 
podróżowania: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, 
analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Działania projektu obejmują wsparcie węzła przesiadkowego 
integrującego co najmniej trzy gałęzie transportu 

3 3 

Działania projektu obejmują systemy informacji dla podróżnych – 
elektroniczne tablice informacyjne lub interaktywne plany trasy, 
rozkłady jazdy, rezerwacja on-line, informacja o przewidywanym czasie 
oczekiwania na przystanku itp. i/lub zamontowane w 
zakupionym/odnowionym taborze elektroniczne tablice informacyjne 
lub interaktywne plany trasy, rozkłady jazdy, itp. 

1 

Działania projektu obejmują systemy służące optymalizacji planów 
podróży, wraz z informacjami o różnych dostępnych dla danej trasy 
środkach transportu 

1 

Działania projektu obejmują wdrożenie Inteligentnych Systemów 
Transportowych (ITS) wspierającego uprzywilejowanie transportu 
zbiorowego w ruchu publicznym 

1 

Działania projektu obejmują innowacyjne systemy wystawiania, 
dystrybucji i identyfikacji biletów 

1 

Działania projektu obejmują budowę parkingu Park&Ride 1 

Działania projektu obejmują innowacyjne systemy parkingowe wraz z 
informacjami (przekazywanymi w czasie rzeczywistym) na temat 
dostępności czy rozmieszczenia parkingów 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Komplementarność projektu. Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, 
będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg 
projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (z wyłączeniem krajowych programów operacyjnych). Premiowane 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także 
projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji 
problemu na danym obszarze). 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych 
projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub 
projekt poprawia spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci 
itp. 

4 3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu 
w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych 
samych użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych 
samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4 Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne. 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych 
środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na 
środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 2 
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W projekcie kupowane są pojazdy o alternatywnych systemach 
napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych 
wodorem, itp). 

3 

W projekcie przewiduje się inwestycje w niezbędną infrastrukturę dla 
właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności  

2 

Projekt obejmuje zakup urządzeń chroniących i monitorujących 
zanieczyszczenie środowiska 

1 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing 
usług uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom 
zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. 
niepełnosprawnych) 

1 

W projekcie przewiduje się zakup odpowiednio przystosowanych 
środków transportu, urządzeń dla osób niepełnosprawnych w celu 
umożliwienia im korzystania z systemu transportowego, wykraczający 
poza obowiązujące wymogi przepisów prawa 

1 

W ramach projektu dostosowano parkingi dla kobiet w ciąży i matek z 
dziećmi w miastach z bezpiecznymi, zastrzeżonymi miejscami 
parkingowymi 

1 

Projekt wprowadza politykę cenową korzystną dla osób ze 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. dla różnych grup 
niepełnosprawnych) oraz obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo, np. 
poprzez wyznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych za obniżoną cenę na 
tworzonych lub adaptowanych parkingach 

1 

 

DZIAŁANIE 5.5 PROMOCJA NISKOEMISYJNOŚCI 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Trafność miejsca realizacji 
projektu na terenach 
szczególnie istotnych 
z punktu widzenia celów 
RPO WL 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje miejsce realizacji projektu na obszarach powiatów, na 
których występowała największa emisja pyłu PM10 w województwie lubelskim w 
2017 r. (zgodnie z Raportem o stanie Województwa Lubelskiego w 2017 roku, 
opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, 
Mapa nr 3 Emisja pyłu PM10 w województwie lubelskim w 2017 r.)Punkty są 
przyznawane za spełnienie tylko jednego z niżej wymienionych warunków. 

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

Ocena kryterium będzie polegała na: 

przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
spełnienie każdego z warunków (pomimo spełnienia kilku 
warunków określonych w Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby 
otrzymanie większej liczby punktów, maksymalnie można przyznać 
5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),   
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Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Realizacja projektu na obszarze powiatu (dotyczy powiatów: M. Lublin, lubelski, 
zamojski, bialski), na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017  wyniosła  
powyżej 1501 Mg/rok  

5 4 

Realizacja projektu na obszarze powiatu (dotyczy powiatów: łukowski, 
lubartowski, puławski, kraśnicki, biłgorajski, tomaszowski, chełmski), na którym 
wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017  wyniosła  od 1001 do 1500 Mg/rok 

4 

Realizacja projektu na obszarze powiatu (dotyczy powiatów: radzyński, 
krasnostawski, hrubieszowski), na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017  
wyniosła  od 751 do 1000 Mg/rok 

3 

Realizacja projektu na obszarze powiatu (dotyczy powiatów: parczewski, 
włodawski, łęczyński, świdnicki, rycki, opolski, janowski, M. Chełm)), na którym 
wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017  wyniosła  od 501 do 750 Mg/rok 

2 

Realizacja projektu na obszarze powiatu (dotyczy powiatów: M. Biała Podlaska, 
M. Zamość), na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła  poniżej 
500 Mg/rok 

1 

2  Miejsce realizacji 
projektu na terenach 
istotnych z punktu 
widzenia rozwoju 
regionu  

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje miejsce realizacji projektu na obszarach 
funkcjonalnych miast subregionalnych i/lub na obszarze 
rewitalizowanym pod warunkiem kompleksowej rewitalizacji danego 
obszaru.  

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

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz 
ich wagi za spełnienie każdego z warunków (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie 
pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie większej 
liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt o 
wadze 1 tj. 5pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt jest realizowany na obszarach funkcjonalnych miast 
subregionalnych181  

5 
 

 

1 
Projekt jest realizowany na obszarze rewitalizowanym i obejmuje 
inwestycje niezbędne do kompleksowej rewitalizacji danego obszaru 

2 

 
181 MOF Biała Podlaska: miasto Biała Podlaska, gmina Biała Podlaska; MOF Chełm: miasto Chełm, gminy Chełm i Kamień; MOF Puławy: miasto Puławy, gminy: Puławy, Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny i Żyrzyn; 

MOF Zamość: miasto Zamość, gminy Zamość, Sitno i Łabunie. 
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zgodnie z Rozdziałem IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji pkt 
A.1 SzOOP RPO WL 

Kryteria skuteczności / efektywności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 a Efektywność kosztowa 
modernizacji 1 źródła 
ciepła 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją Wykonawczą 
Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., zmieniającą Decyzję 
Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 887. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
1 115 634 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów 
tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego 
dla danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR 
dla projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w 
projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i 
przyznaniu odpowiedniej liczby punktów. W przypadku 
wystąpienia w projekcie więcej niż jednego wskaźnika 
efektywności kosztowej dofinansowanie z EFRR należy podzielić 
proporcjonalne na poszczególne wskaźniki w zależności od ich 
występowania w projekcie, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu 
dla pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego 
kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego 
punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 836 725 
zł/szt.) 

5 2 

Efektywność kosztowa na poziomie od 836 726 zł/szt. do 1 115 634 zł/szt. 
(powyżej 75% do 100% średniego kosztu) 

4 

 Efektywność kosztowa na poziomie od 1 115 635 zł/szt. do 1 394 543 zł/szt. 
(powyżej 100% do 125% średniego kosztu) 

2 

 Efektywność kosztowa na poziomie od 1 394 544 zł/szt. (powyżej 125% 
średniego kosztu) 

0 

1b
. 

Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 

Kryterium punktowe. 
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 
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energooszczędnego 
punktu świetlnego. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z  
maksymalnym kosztem jednostkowym wskaźnika występującym w 
projektach realizowanych w Działaniu 5.5. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika wyniósł 7 150 zł/szt. i 
będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów. W 
przypadku wystąpienia w projekcie więcej niż jednego 
wskaźnika efektywności kosztowej dofinansowanie z EFRR 
należy podzielić proporcjonalne na poszczególne wskaźniki 
w zależności od ich występowania w projekcie, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników 
skuteczności/efektywności, które wystąpiły w projekcie 
oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli 
wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu 
jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego 
punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu 
jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o 
wadze 2 tj. 10 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje 
żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie równym lub niższym niż  średni  
koszt - do 7 150 zł/szt. 

5 2 

 Efektywność kosztowa na poziomie od 7 151 zł/szt. do 8 938  zł/szt. 
(powyżej 100% do 125% średniego kosztu)  

4 

Efektywność kosztowa na poziomie od 8 939 zł/szt. do 10 725 zł/szt. 
(powyżej 125% do 150% średniego kosztu) 

3 

Efektywność kosztowa na poziomie od  10 726 zł/szt. (powyżej 150% ) 2 

Kryteria użyteczności 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na jakość 
użytkowania (wszelkie 
rozwiązania dla 
użytkowników) 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektów 
i użytkowników, także rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie 
ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług 
/ użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.  
Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przewiduje budowę lub modernizację instalacji energooszczędnego 
oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego (budowa lub modernizacja oświetlenia 
ulicznego finansowanego przez JST zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)) 

3 5 

Projekt przewiduje realizację  kompleksowego systemu inteligentnego 
sterowania oświetleniem 

2 

 Projekt przewiduje budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii 
cieplnej 

1 

W projekcie wykorzystano wsparcie udzielane przez przedsiębiorstwa usług 
energetycznych (ESCO182) lub instrumenty finansowe 

2 

Projekt przewiduje działania promocyjno-informacyjne dotyczące 
minimalizowania konsumpcji energii i zmniejszania energochłonności 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo spełnienia 
kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, które 
umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze 
na danym obszarze lub projekt jest centralnym rozwiązaniem, którego realizacja 

4 3 

 
182 Energy Service Company (ESCO) realizuje kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią dla odbiorców energii polegające na zmniejszaniu zużycia i 
zapotrzebowania na energię w oparciu o kontrakty wykonawcze, udzielając przy tym gwarancji uzyskania oszczędności. 
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umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznie umiejscowionych wobec 
danego projektu lub projekt poprawia spójność danego układu obiektów, 
infrastruktury, sieci itp. 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni 
wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 
zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne 
oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój 
odnawialnych źródeł energii. 

W przypadku liczenia zmniejszenia emisji CO2 należy zastosować następujący 
wzór: 

Δ𝐸 =
𝐸0 − 𝐸1

𝐸0
 

gdzie:  

Δ𝐸  oznacza % spadek emisji CO2; 

𝐸0 oznacza wielkość emisji CO2 powstałą w ciągu pełnego roku 
poprzedzającego moment rozpoczęcia realizacji projektu; 

𝐸1 oznacza wielkość emisji CO2 powstałą w ciągu pełnego pierwszego roku 
od momentu zakończenia realizacji projektu (ewentualnie od 
uruchomienia przedsięwzięcia). 

 

Należy założyć, że energia odnawialna jest neutralna i nie emituje gazów 
cieplarnianych, dlatego wielkość emisji 𝐸0 i 𝐸1 można wyliczyć na bazie ilości 
energii w GJ możliwej do wyprodukowania przez wspartą infrastrukturę w ciągu 
roku (wielkość tej energii należy wyliczyć z mocy produkcyjnej instalacji OZE 
wyrażonej w MW, mnożąc ją przez czas pracy urządzenia, czyli liczbę dni w roku 
i 24 godziny na dobę i przeliczając na GJ stosując zależność 1 MWh = 3,6 GJ). 
Następnie należy wyliczyć wskaźnik emisji CO2 (WE) dla węgla kamiennego. 
Dane dotyczące wskaźników emisji CO2 i rodzajów działalności należy pobrać z 
raportów Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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Dane w raportach są podawane w jednostkach kg/GJ, dlatego wyliczony 
ekwiwalent należy podzielić przez 1000 i podać w tonach. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   5 

Projekt przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 w ciągu roku od zakończenia 
realizacji projektu o więcej niż 30% w stosunku do roku przed rozpoczęciem 
realizacji projektu (zgodnie z przyjętą wyżej metodyką) 

3 

 
 

Projekt przyczynia się do zmniejszenia emisji pyłu PM10 w ciągu roku od 
zakończenia realizacji projektu o więcej niż 30% w stosunku do roku przed 
rozpoczęciem realizacji projektu  

2 

Projekt przyczynia się do zmniejszenia emisji innych niż CO2 gazów 
powodujących efekt cieplarniany, które przyczyniają się do zmian klimatycznych 
(CH4, N2O, CFC – łącznie uwzględniając wszystkie rodzaje gazów) lub substancji 
sprzyjających tworzeniu ozonu troposferycznego (NMVOCs i NOx oraz innych 
fotochemicznych środków utleniających – łącznie uwzględniając wszystkie 
rodzaje gazów) lub ograniczenia kwaśnych emisji do atmosfery (SO2, NOx – 
łącznie uwzględniając wszystkie rodzaje gazów) o więcej niż 10% 

1 

Projekt wykorzystuje odnawialne źródła energii (tj. w ramach projektu 
przewidziano montaż kotłów na biomasę)  

1 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami 

  

Projekt przyczynia się do uruchomienia różnorakich form konsultacji 
z mieszkańcami i ich stowarzyszeniami na poziomie lokalnym (uzgadnianie 
lokalizacji obiektów i instalacji) 

1 

Projekt wprowadza rozwiązania dot. udziału finansowego w projekcie korzystne 
dla osób ze z marginalizowanych grup społecznych (np. dla różnych grup 
niepełnosprawnych) 

2 

 

 

 

DZIAŁANIE 5.6 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DLA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 
LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Kryterium punktowe. Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 



223 
 

Stopień realizacji 
wskaźników Strategii ZIT 
LOF 

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

Kryterium punktuje stopień realizacji wskaźników monitoringu realizacji Celów Rozwojowych 
Strategii ZIT LOF. Jest ono oceniane na podstawie wzoru, który wylicza średni poziom 
realizacji przez oceniany projekt trzech najbardziej adekwatnych do projektu wskaźników 
Strategii ZIT LOF w ramach priorytetu rozwojowego 2.2 Wspieranie zrównoważonego 
rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań́ strategii niskoemisyjnych w 
transporcie (wspierane w ramach RPO WL 2014-2020 – PI 4e (działanie 5.6), POPW 2014-
2020 – 4e). 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

g) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 
pkt),  

h) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Pomiar punktów odbywa się poprzez porównanie wartości maksymalnie trzech wskaźników 
realizowanych w projekcie do wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji Celów 
Rozwojowych Strategii ZIT LOF i przemnożenie jej przez maksymalną liczbę możliwych do 
uzyskania punktów według wzoru:  

𝐿 =
1

3
× (

𝑊𝑝1

𝑊𝑠1
+

𝑊𝑝2

𝑊𝑠2
+

𝑊𝑝3

𝑊𝑠3
) × 5 𝑝𝑘𝑡 

gdzie:  

𝐿  liczba punktów przyznana za kryterium 

𝑊𝑠 wartości trzech wybranych wskaźników monitoringu realizacji Celów Rozwojowych 
zapisane w Strategii ZIT LOF (wartość docelowa (2020) z Tabeli 5, s. 88–89); należy 
wybrać w pierwszej kolejności te wskaźniki, których wartości projekt realizuje w 
największym stopniu; można wybrać wyłącznie wskaźniki posiadające wartości 
docelowe 

𝑊𝑝𝑖  wartości trzech wskaźników osiąganych w ramach projektu; jeżeli projekt nie realizuje 

danego wskaźnika, należy wpisać w tym przypadku wartość zero 

5 4 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Zasięg oddziaływania 
projektu na obszarze ZIT 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje zasięg terytorialny oddziaływania projektu na obszar ZIT. 

Punkty są przyznawane za spełnienie jednego z warunków zapisanych w metodach pomiaru.  

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 
15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt oddziałuje na 9–16 gmin 5 3 

Projekt oddziałuje na 2–8 gmin 3 

Projekt oddziałuje na 1 gminę 1 

Kryteria skuteczności / efektywności 
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(za kryterium można przyznać maksymalnie 15 punktów) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A Efektywność kosztowa 
zakupienia 1 jednostki 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika 
produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym 
zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr 
C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej 
nr C(2015) 887. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika 
w Programie wyniósł 4 472 536  zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników 
skuteczności/efektywności kosztowej, które wystąpiły 
w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego 
kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się 
za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie 
występuje w projekcie, nie wchodzi do wyliczenia 
średniej), a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 3 354 401  zł/szt. 
włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% średniego 
kosztu (od 3 354 402  do 4 472 535  zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 125% 
średniego kosztu (od 4 472 536  do 5 590 669 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu (5 590 670 
zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1B Efektywność kosztowa 
1 miejsca w taborze 
pasażerskim w 

Kryterium punktowe.  

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
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publicznym transporcie 
zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika 
produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym 
zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr 
C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej 
nr C(2015) 887. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika 
w Programie wyniósł 48 003 zł/os. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników 
skuteczności/efektywności kosztowej, które wystąpiły 
w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego 
kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się 
za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie 
występuje w projekcie, nie wchodzi do wyliczenia 
średniej), a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 36 001  zł/os. 
włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% średniego 
kosztu (od 36 002 do 48 002 zł/os. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 125% 
średniego kosztu (od 48 003  do 60 003  zł/os. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu (60 004 
zł/os. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1C Efektywność kosztowa 
wybudowania 1 węzła 
przesiadkowego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika 
produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym 
zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr 
C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej 
nr C(2015) 887. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez 
podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez 
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w Programie wyniósł 4 856 360 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników 
skuteczności/efektywności kosztowej, które wystąpiły 
w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego 
kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się 
za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie 
występuje w projekcie, nie wchodzi do wyliczenia 
średniej), a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 3 642 269 zł/szt. 
włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% średniego 
kosztu (od 3 642 270  do 4 856 359 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 125% 
średniego kosztu (od 4 856 360 do 6 070 449 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu (6 070 450 
zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1D Efektywność kosztowa 
zainstalowania 1 
inteligentnego systemu 
transportowego  

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika 
produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym 
zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr 
C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej 
nr C(2015) 887. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika 
w Programie wyniósł 17 287 053 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas 
oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia 
do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników 
skuteczności/efektywności kosztowej, które wystąpiły 
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w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego 
kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się 
za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie 
występuje w projekcie, nie wchodzi do wyliczenia 
średniej), a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 12 965 289 zł/szt. 
włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% średniego 
kosztu (od 12 965 290 do 17 287 052 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 125% 
średniego kosztu (od 17 287 053  do 21 608 815 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu (21 
608 816 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1E Efektywność kosztowa 
wybudowania 1 km 
dróg dla rowerów  

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika 
produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym 
zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia 
wartości wskaźnika w Programie wyniósł 667 899 zł/km i będzie on stanowił punkt 
odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez 
podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez 
poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla 
danego projektu dla pozostałych wskaźników 
skuteczności/efektywności kosztowej, które wystąpiły 
w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie 
występuje w projekcie, nie wchodzi do wyliczenia 
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średniej), a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje 
żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 500 923 zł/km 
włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% średniego 
kosztu (od 500 924 do 667 898 zł/km włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 125% 
średniego kosztu (od 667 899 do 834 873 zł/km włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu (834 874 
zł/km i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na 
bezpieczeństwo 
transportu publicznego 
i podróżnych oraz 
innych uczestników 
ruchu drogowego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektów i użytkowników, 
także rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla 
użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(pomimo spełnienia kilku warunków określonych w 
Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie 
większej liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 
pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Działania projektu obejmują system monitorowania (bezpieczeństwa) na przystankach/ 
w węzłach przesiadkowych/ w taborze 

1 3 

Działania projektu obejmują systemy monitoringu wizyjnego rejestrujące zagrożenia lub 
identyfikujące osoby stwarzające zagrożenie lub rozwiązania infrastrukturalne (np. 
przystankowe) zwiększające bezpieczeństwo 

1 

Działania projektu obejmują systemy poszerzające pole obserwacji pojazdu przez kierowcę 
lub poprawę widoczności np. poprzez lepsze oświetlenie wnętrza pojazdu lub obiektu 
infrastrukturalnego, lub tworzące odpowiednią szerokość dróg rowerowych/ ciągów 
pieszo-rowerowych oraz wyposażenie ich w niskie krawężniki 

1 
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Działania projektu obejmują nowoczesne systemy łączności z funkcją satelitarnej lokalizacji 
pojazdu lub urządzenia alarmujące dające możliwość szybkiego kontaktu ze służbami 
kontroli i nadzoru publicznego 

1 

Działania projektu obejmują urządzenia zwiększające widoczność w nocy lub ostrzegające 
przed zderzeniami oraz zaśnięciem za kierownicą lub automatyczną detekcję rowerzystów 
na przejściach dla pieszych lub odpowiednie oznakowanie poziome dróg rowerowych / 
ciągów pieszo-rowerowych np. gwarantujące dobrą widoczność w nocy 

1 

Działania projektu obejmują przebudowę dróg i ulic poprawiającą bezpieczeństwo 
transportu (zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice, pętle, wydzielenia pasów ruchu dla 
autobusów i/lub trolejbusów) oraz pasażerów (przystanki, wysepki itp.), a także obiekty 
infrastrukturalne służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego 

1 

W wyniku realizacji projektu zainstalowane zostaną systemy sygnalizacji akustycznej 1 

Projekt przewiduje tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz 
systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń 

1 

Projekt przewiduje budowę lub modernizację instalacji energooszczędnego oświetlenia, 
w tym oświetlenia ulicznego (budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego 
finansowanego przez JST zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z poźn. zm.) 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Wpływ na jakość 
użytkowania 
(ułatwienia dla 
użytkowników) 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania wpływające na poprawę jakości podróżowania: wszelkie 
ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / 
użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(pomimo spełnienia kilku warunków określonych w 
Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie 
większej liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 
pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Działania projektu obejmują wsparcie węzła przesiadkowego integrującego co najmniej trzy 
gałęzie transportu 

3 3 

Działania projektu obejmują wdrożenie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) 
wspierające uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym  

3 

Działania projektu obejmują budowę parkingu Park&Ride i/lub parkingu Bike&Ride 2 

Działania projektu obejmują systemy informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice 
informacyjne lub interaktywne plany trasy, rozkłady jazdy, rezerwacja on-line, informacja 
o przewidywanym czasie oczekiwania na przystanku itp. i/lub zamontowane 

1 
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w zakupionym/odnowionym taborze elektroniczne tablice informacyjne lub interaktywne 
plany trasy, rozkłady jazdy, itp. 

Działania projektu obejmują innowacyjne systemy wystawiania, dystrybucji i identyfikacji 
biletów 

1 

Działania projektu obejmują systemy służące optymalizacji planów podróży wraz 
z informacjami o różnych dostępnych dla danej trasy środkach transportu 

1 

Działania projektu obejmują innowacyjne systemy parkingowe wraz z informacjami 
(przekazywanymi w czasie rzeczywistym) na temat dostępności czy rozmieszczenia 
parkingów 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem 
szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też 
powiązane z projektami 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 (z wyłączeniem krajowych 
programów operacyjnych). 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 (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(pomimo spełnienia kilku warunków określonych w 
Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie 
większej liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 
pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest końcowym 
elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze 
lub projekt jest centralnym rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych 
projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia 
spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

4 2 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni 
wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników 2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, niekoniecznie 
pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4. Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
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i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: 
zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych 
środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(pomimo spełnienia kilku warunków określonych w 
Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie 
większej liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 
pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 2 

W projekcie przewiduje się inwestycje w niezbędną infrastrukturę dla właściwego 
funkcjonowania zrównoważonej mobilności (przyczyniające się do eliminacji szkodliwego 
wpływu realizacji projektu na środowisko naturalne, inne niż wskazane w poniższych 
metodach pomiaru) 

4 
 

W projekcie kupowane są pojazdy bezemisyjne o alternatywnych systemach napędowych 
(elektrycznych, napędzanych wodorem, itp.) 

3 

Projekt obejmuje zakup urządzeń chroniących i monitorujących zanieczyszczenie 
środowiska 

1 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: 
 

   

W projekcie przewiduje się zakup odpowiednio przystosowanych środków transportu, 
urządzeń dla osób o różnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami w celu 
umożliwienia im korzystania z systemu transportowego, wykraczający poza obowiązujące 
wymogi przepisów prawa 

1 

W ramach projektu dostosowano bezpieczne zastrzeżone miejsca parkingowe dla osób z 
różnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży i osób z 
małymi dziećmi 

1 

Projekt wprowadza politykę cenową korzystną dla osób ze zmarginalizowanych grup 
społecznych (np. dla różnych grup z niepełnosprawnościami), np. poprzez wyznaczenie 
miejsc dla osób z niepełnosprawnościami za obniżoną cenę na tworzonych lub 
adaptowanych parkingach 

1 

 

 

DZIAŁANIE 6.1 BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE 

Kryteria trafności 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
ochronę 
najbardziej 
zagrożonych 
obszarów 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje przynależność miejsca realizacji projektu do obszarów 
o wysokim stopniu ryzyka wystąpienia zagrożeń pożarowych, skażeń. Stopień 
ryzyka jest mierzony liczbą i skalą zagrożeń, jakie występowały w przeszłości 
(w ciągu ostatnich 5 lat na podstawie statystyk prowadzonych przez Komendę 
Główną Państwowej Służby Pożarnej183) np. wielkością strat spowodowanych 
zagrożeniami. Obszar projektu powinien być określony obszarem, na jakim 
zakupiony specjalistyczny sprzęt może być wykorzystywany np. określonego 
powiatu. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt realizowany na obszarze o wysokim stopniu ryzyka wystąpienia 
zagrożenia pożarowego lub skażeniem 

5 5 

Projekt realizowany na obszarze o średnim stopniu ryzyka wystąpienia 
zagrożenia pożarowego lub skażeniem 

3 

Projekt realizowany na obszarze o niskim stopniu ryzyka wystąpienia 
zagrożenia pożarowego lub skażeniem 

0 

Kryteria skuteczności / efektywności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 jednostki 
służb ratowniczych 
doposażonej w sprzęt 
do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof 

Kryterium punktowe. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 567 766 
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów, 

b) przemożeniu przyznanej liczby punktów przez wagę (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

c) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje danego wskaźnika. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
425 824 zł/szt. włącznie) 

5 5 

 
183 Dane statystyczne KG PSP dostępne są na stronie internetowej: www.kgpsp.gov.pl. 

http://www.kgpsp.gov.pl/
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Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 425 825 do 567 765 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 567 766 do 709 707 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (709 708 zł/szt. i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
minimalizację skutków 
katastrof 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania o największym wpływie na redukcję kosztów 
społeczno-ekonomicznych, związanych z ekstremalnymi zjawiskami 
klimatycznymi i pogodowymi zgodnie ze Strategicznym planem adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 
perspektywą do roku 2030184. Koszty społeczno-ekonomiczne liczone są w 
odniesieniu do ludzkiego zdrowia, środowiska, działalności gospodarczej i 
kulturalnej. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt w dużym stopniu wpływa na redukcję kosztów społeczno-
ekonomicznych różnych katastrof: powodzi, pożarów, klęsk ekologicznych, 
zanieczyszczeń chemicznych, w tym zabezpiecza zaplecze socjalne dla 
ewakuowanych, nośniki kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym 

5 5 

Projekt w średnim stopniu wpływa na redukcję kosztów społeczno-
ekonomicznych 

3 

Projekt w małym stopniu wpływa na redukcję kosztów społeczno-
ekonomicznych np. katastrofy tylko jednego typu 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

 
184 Strategiczny Plan Adaptacji (SPA) 2020 dostępny jest na stronie internetowej: http://klimada.mos.gov.pl/ 
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kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na 
danym obszarze). 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt jest realizowany w porozumieniu (1 pkt za każdego dodatkowego 
partnera, max. 3 pkt) 

3 3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w 
pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest skierowany do tej samej grupy 
docelowej 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub skierowanych do tej samej 
grupy docelowej 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminacji. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   2 

Projekt zawiera rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające 
oddziaływanie projektu na środowisko (spełniające najwyższe istniejące 
normy na poziomie europejskim) 

2 

 

Zaplanowanie w projekcie rozwiązań umożliwiających organizację funkcji 
edukacyjnych promujących odpowiedzialne zachowania wobec środowiska i 
zachowania w obliczu klęsk i zagrożeń 

2 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

  

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej sytuacji 
lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym 
osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) 

1 
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Projekt przyczynia się do uruchomienia różnorakich form konsultacji z 
mieszkańcami i ich stowarzyszeniami na poziomie lokalnym (podczas 
przygotowywania projektu), w tym wykorzystanie narzędzi ICT (e-
demokracja) 

1 

 
 

 

 

DZIAŁANIE 6.2 MAŁA RETENCJA 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na ochronę najbardziej 
zagrożonych obszarów 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje przynależność miejsca realizacji projektu do 
obszarów o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi, 
szczególnie obszarów, gdzie już wystąpiły powodzie w przeszłości, a 
obecnie zabezpieczenia przeciwpowodziowe nie funkcjonują w całości 
lub w części. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt realizowany na obszarze, gdzie prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%) 
(zgodnie z Mapą Zagrożenia Powodziowego) 

5 5 

Projekt realizowany na obszarze, gdzie prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) 
(zgodnie z Mapą Zagrożenia Powodziowego) 

3 

Projekt realizowany na obszarze, gdzie prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%) 
(zgodnie z Mapą Zagrożenia Powodziowego) 

0 

Kryteria skuteczności / efektywności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Efektywność kosztowa 
uzyskania 1 m3 pojemności 
obiektu małej retencji 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu 
z analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 42 zł/m3 i będzie on stanowił punkt 
odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 
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b) przemożeniu przyznanej liczby punktów przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

c) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje danego 
wskaźnika. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
31 zł/m3 włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% 
i niższym niż 100% średniego kosztu (od 32 do 41 zł/m3 włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% 
i niższym niż 125% średniego kosztu (od 42 do 52 zł/m3 włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (53 zł/m3 i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników, oszczędność 
zasobów oraz jakość 
użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania kompleksowe zwiększające 
bezpieczeństwo obiektów i użytkowników, także rozwiązania 
wpływające na poprawę jakości, w szczególności: systemy informacji 
przeciwpowodziowej, wczesnego ostrzegania i prognozowania 
zagrożeń, zintegrowania systemów z systemem krajowym, instalację 
systemów zabezpieczenia powstałej infrastruktury, a także 
przeprowadzenie analizy higieniczno-sanitarnych i wsparcie baz 
danych.  

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt zakłada tworzenie i/lub rozbudowywanie lokalnego systemu 
informacji przeciwpowodziowej 

1 5 

Projekt zakłada tworzenie i/lub rozbudowywanie lokalnego systemu 
wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń 

1 

Projekt zakłada włączenie wspartego w ramach projektu systemu do 
systemu krajowego 

1 

Projekt zakłada instalację systemów zabezpieczeń do wspartej 
infrastruktury 

1 

Projekt zakłada przeprowadzenie analizy higieniczno-sanitarnych 
warunków życia oraz potrzeb w zakresie bezpieczeństwa 
ekologicznego na obszarach zagrożonych 

1 

Projekt zakłada opracowywanie, wdrażanie oraz modernizacja baz 
danych, dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych o 

1 
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środowisku oraz systemów przekazywania tych informacji 
mieszkańcom 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Komplementarność projektu Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, 
będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg 
projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt 
jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych 
projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub 
projekt poprawia spójność danego układu obiektów, infrastruktury, 
sieci itp. 

4 3 

Projekt jest realizowany w porozumieniu (1 pkt za każdego 
dodatkowego partnera, max. 3 pkt) 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki 
czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej 
infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych 
samych użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym 
projekcie 

1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych 
samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 
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Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji 
polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie 
równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w 
szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii 
przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie 
projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych 
źródeł energii. 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   2 

Powiązanie z projektami/ /działaniami pozwalającymi na poprawę 
właściwości retencyjnych gleb np. zalesianie 

3 

Stosowanie nietechnicznych działań związanych z retencją, 
obejmujących czynną ochronę mokradeł i wzrost bioróżnorodności 

2 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania 
techniczne i technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i 
wpływ na środowisko 

2 

Zaplanowanie w projekcie rozwiązań umożliwiających organizację 
funkcji edukacyjnych promujących zachowania w obliczu klęsk 
i zagrożeń 

1 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

  

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub 
outsourcing usług uzupełniających obsługę infrastruktury 
przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup 
społecznych (np. niepełnosprawnych) 

1 

Uruchomienie różnorakich form konsultacji z mieszkańcami i ich 
stowarzyszeniami na poziomie lokalnym (uzgadnianie lokalizacji 
obiektów i instalacji), w tym wykorzystanie narzędzi ICT (e-
demokracja) 

1 
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DZIAŁANIE 6.3 GOSPODARKA ODPADAMI 

Kryteria trafności (maksymalna liczba punktów – 40)  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Miejsce realizacji projektu w 
regionie o niskim udziale odpadów 
komunalnych poddanych 
odzyskowi w relacji do ogółu 
odpadów komunalnych 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje przynależność miejsca realizacji projektu do regionu o 
najmniej korzystnym udziale masy odebranych odpadów komunalnych 
poddanych odzyskowi w relacji do ogółu odpadów komunalnych odebranych w 
ciągu roku (według Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
województwa lubelskiego za ostatni dostępny okres). Punkty są przyznawane 
jednokrotnie. Zgodnie ze Sprawozdaniem za lata 2011-2013, poszczególne 
regiony osiągnęły w 2013 roku następujący poziom wskaźnika: Region Zamość: 
9,6%; Region Centralno-Wschodni: 39,5%; Region Biała Podlaska: 44,7%; Region 
Południowy: 56,4%; Region Centralny: 65,5%; Region Północno-Zachodni: 70,2%; 
Region Puławy: 80,3%; Region Południowo-Zachodni: 80,8%; Region Chełm: 
88,2%. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt realizowany na obszarze Regionu, w którym udział masy odebranych 
odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w relacji do ogółu odpadów 
komunalnych odebranych w ciągu roku nie przekracza 10% włącznie 

5 4 

Projekt realizowany na obszarze Regionu, w którym udział masy odebranych 
odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w relacji do ogółu odpadów 
komunalnych odebranych w ciągu roku zawiera się w przedziale powyżej 10% do 
30% włącznie 

4 

Projekt realizowany na obszarze Regionu, w którym udział masy odebranych 
odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w relacji do ogółu odpadów 
komunalnych odebranych w ciągu roku zawiera się w przedziale powyżej 30% do 
45% włącznie 

3 

Projekt realizowany na obszarze Regionu, w którym udział masy odebranych 
odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w relacji do ogółu odpadów 
komunalnych odebranych w ciągu roku zawiera się w przedziale powyżej 45% do 
60% włącznie 

2 

Projekt realizowany na obszarze Regionu, w którym udział masy odebranych 
odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w relacji do ogółu odpadów 
komunalnych odebranych w ciągu roku zawiera się w przedziale powyżej 60% do 
75% włącznie 

1 
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Projekt realizowany na obszarze Regionu, w którym udział masy odebranych 
odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w relacji do ogółu odpadów 
komunalnych odebranych w ciągu roku zawiera się w przedziale powyżej 75% 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Miejsce realizacji projektu na 
terenach szczególnie istotnych z 
punktu widzenia celów RPO WL 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje przynależność miejsca realizacji projektu do powiatów, w 
których zdiagnozowano nagromadzenie wyrobów niebezpiecznych, zgodnie z 
Aktualizacją  Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu 
województwa lubelskiego na lata 2016-2032185 i/lub gmin objętych obszarem 
strategicznej interwencji (OSI) i/lub obszarem NATURA 2000. Punkty są 
przyznawane za spełnienie każdego punktu (niezależnie od pozostałych). 
Punktowane są poszczególne miejsca realizacji projektu, projekt może uzyskać 
punkty zarówno za przynależność do kilku OSI, jak i do obszaru NATURA 2000. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt dotyczący usuwania wyrobów niebezpiecznych i/lub kampanii 
informacyjnych realizowany na obszarach, na których zdiagnozowano 
nagromadzenie wyrobów niebezpiecznych 

4 4 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 4: 
gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych 

2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 6: ochrony i 
kształtowania zasobów wodnych 

2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 7: nowoczesna 
wieś 

1 

Projekt dotyczący selektywnej zbiórki lub kampanii informacyjnych realizowany 
na obszarach sieci NATURA 2000 (zgodnie z zaświadczeniem dołączonym do 
wniosku) 

2 

Projekt dotyczący selektywnej zbiórki lub kampanii informacyjnych realizowany 
na innych obszarach ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, 
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu) oraz w ich otulinach 

1 

Kryteria skuteczności / efektywności (maksymalna liczba punktów – 25) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1a Efektywność kosztowa wsparcia 1 
zakładu zagospodarowania 
odpadów 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 

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:  

 
185 Przyjętą przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 2 grudnia 2016 r.  
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jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 13 572 100 
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu wsparcia 
zakładów zagospodarowania odpadów186 przez poziom 
wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia 
do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, nie wchodzi do 
wyliczenia średniej), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej 
przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 
25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 10 179 074 
zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% 
średniego kosztu (od 10 179 075 do 13 572 099 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 13 572 100 do 16 965 124 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu 
(16 965 125 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 b Efektywność kosztowa uzyskania 1 
tony dodatkowych możliwości 
przerobowych w zakresie 
recyklingu odpadów 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 4012 
zł/tonę i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu budowy lub 

 
186 W celu wyliczenia wartości dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu wsparcia zakładów zagospodarowania odpadów należy zsumować wszystkie nakłady inwestycyjne, które można bezpośrednio przypisać do 
niniejszych zadań. Wszystkie koszty, których nie da się przypisać wprost do zadań z zakresu wsparcia zakładów zagospodarowania odpadów (np. koszty dokumentacji technicznej), należy rozdzielić proporcjonalnie do 
udziału kosztów bezpośrednich dotyczących zadań z zakresu wsparcia zakładów zagospodarowania odpadów w kosztach bezpośrednich projektu. Z tak wyliczonych kosztów dotyczących zakładów zagospodarowania 
odpadów należy wyliczyć wartość dofinansowania z EFRR w sposób analogiczny jak dla całego projektu (biorąc pod uwagę występujące wydatki niekwalifikowane, maksymalny poziom dofinansowania itp.). 
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rozbudowy instalacji do recyklingu odpadów187  przez poziom 
wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia 
do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, nie wchodzi do 
wyliczenia średniej), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej 
przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 
25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 3008 
zł/tonę włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% 
średniego kosztu (od 3 009 do 4 011 zł/tonę włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 4 012 do 5 014 zł/tonę włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu 
(5 015 zł/tonę i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 c Efektywność kosztowa objęcia 1 
osoby selektywnym zbieraniem 
odpadów 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 163 zł/os. i 
będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla zadań w zakresie wsparcia 
infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania 

 
187 W celu wyliczenia wartości dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu budowy lub rozbudowy instalacji do recyklingu odpadów należy zsumować wszystkie nakłady inwestycyjne, które można bezpośrednio przypisać 
do niniejszych zadań. Wszystkie koszty, których nie da się przypisać wprost do zadań z zakresu budowy lub rozbudowy instalacji do recyklingu odpadów (np. koszty dokumentacji technicznej), należy rozdzielić 
proporcjonalnie do udziału kosztów bezpośrednich dotyczących zadań z zakresu budowy lub rozbudowy instalacji do recyklingu odpadów w kosztach bezpośrednich projektu. Z tak wyliczonych kosztów dotyczących 
budowy lub rozbudowy instalacji do recyklingu odpadów należy wyliczyć wartość dofinansowania z EFRR w sposób analogiczny jak dla całego projektu (biorąc pod uwagę występujące wydatki niekwalifikowane, 
maksymalny poziom dofinansowania itp.). 
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odpadów komunalnych188  przez poziom wskaźnika produktu 
osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a 
następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, nie wchodzi do 
wyliczenia średniej), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej 
przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 
25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 121 zł/os. 
włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% 
średniego kosztu (od 122 do 162 zł/os. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 163 do 203 zł/os. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu 
(204 zł/os. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 d Efektywność kosztowa 1 Mg masy 
wycofanych z użytkowania 
i unieszkodliwionych wyrobów 
zawierających azbest 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 448,75 zł/t i 
będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi189 przez poziom wskaźnika 

 
188 W celu wyliczenia wartości dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu wsparcia infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych należy zsumować wszystkie nakłady inwestycyjne, które 
można bezpośrednio przypisać do niniejszych zadań. Wszystkie koszty, których nie da się przypisać wprost do zadań z zakresu wsparcia infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych (np. 
koszty dokumentacji technicznej), należy rozdzielić proporcjonalnie do udziału kosztów bezpośrednich dotyczących zadań z zakresu wsparcia infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych 
w kosztach bezpośrednich projektu. Z tak wyliczonych kosztów dotyczących infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych należy wyliczyć wartość dofinansowania z EFRR w sposób 
analogiczny jak dla całego projektu (biorąc pod uwagę występujące wydatki niekwalifikowane, maksymalny poziom dofinansowania itp.). 
189 W celu wyliczenia wartości dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi należy zsumować wszystkie nakłady inwestycyjne, które można bezpośrednio przypisać do 
niniejszych zadań. Wszystkie koszty, których nie da się przypisać wprost do zadań z zakresu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (np. koszty dokumentacji technicznej), należy rozdzielić proporcjonalnie do 
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produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale 
mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, nie wchodzi do 
wyliczenia średniej), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej 
przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 
25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 336,55 zł/t 
włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% 
średniego kosztu (od 336,56 do 448,74 zł/t włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 448,75 do 560,92 zł/t włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu 
(560,93 zł/t i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności (maksymalna liczba punktów – 35) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników, oszczędność 
zasobów oraz jakość użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektów i 
użytkowników, także rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie 
ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług 
/ użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy 
czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

 
udziału kosztów bezpośrednich dotyczących zadań z zakresu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w kosztach bezpośrednich projektu. Z tak wyliczonych kosztów dotyczących zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi należy wyliczyć wartość dofinansowania z EFRR w sposób analogiczny jak dla całego projektu (biorąc pod uwagę występujące wydatki niekwalifikowane, maksymalny poziom dofinansowania 
itp.). 
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Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt wykorzystuje nowoczesne systemy segregacji i/lub odzysku, recyklingu 
odpadów zwiększające skuteczność tych procesów (w szczególności wzrost 
udziału segregowanych, odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi odpadów, 
polepszenie jakości uzyskanych surowców wtórnych)  

3 3 

Projekt obejmuje instalację nowoczesnych systemów monitoringowych jakości 
pracy zakładu (analiza wąskich gardeł, identyfikacja miejsc obniżenia jakości 
efektów pracy) 

3 

Projekt wykorzystuje/obejmuje nowoczesny system gospodarowania odpadami 
azbestowymi zwiększający skuteczność procesu usuwania azbestu z terenu 
województwa lubelskiego 

3 

Projekt obejmuje proces i instalacje do unieszkodliwiania azbestu lub umożliwia 
zbieranie odpadów niebezpiecznych w PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych) 

2 

W projekcie zastosowano elementy techniczne składowisk, które wpływają na 
ochronę środowiska, w szczególności uszczelnienie podłoża (w tym izolacja 
syntetyczna), system drenażu, zewnętrzny system rowów drenażowych, 
instalacja do odprowadzania biogazu, instalacja do wykorzystania lub spalania 
biogazu, urządzenie do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt, 
instalacja do zagospodarowania odcieków, system wyłapujący odpady 
wynoszone przez wiatr, sieć piezometrów) 

2 

Projekt obejmuje kampanie informacyjne, dotyczące zapobiegania powstawaniu 
odpadów, segregacji odpadów, selektywnej zbiórki oraz negatywnego wpływu 
odpadów, dzikich wysypisk na środowisko i zdrowie mieszkańców, a także 
konieczność eliminacji azbestu ze środowiska 

2 

Projekt obejmuje instalacje, które bezpośrednio zwiększają możliwości 
przerobowe w zakresie recyklingu odpadów 

1 

Projekt umożliwia zbieranie i przekazywanie kolejnym użytkownikom odpadów 
przeznaczonych do ponownego użycia 

1 

W wyniku realizacji projektu, co najmniej 1 PSZOK jest dostępny w każdej gminie 
na obszarze lokalizacji projektu 

1 

Projekt umożliwia zbieranie wielu frakcji odpadów komunalnych w punktach 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) (0,2 pkt za każdą frakcję, 
maksymalnie 2 pkt) 

2 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Komplementarność projektu Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie 

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: 
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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). 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy 
czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe rozwiązujące problem 
odpadów – projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w 
istniejącej infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów 
sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia 
spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

4 3 

Projekt jest realizowany w porozumieniu (1 pkt za każdego dodatkowego 
partnera, max. 3 pkt) 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni 
wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest skierowany do tej samej grupy docelowej 2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, niekoniecznie 
pełniących tę samą funkcję lub skierowanych do tej samej grupy docelowej 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 
zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne 
oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój 
odnawialnych źródeł energii oraz promowanie równości mężczyzn i kobiet, a 
także niedyskryminacji. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy 
czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 1 tj. 5 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   1 

Projekt obejmuje działania dotyczące odnawialnych źródeł energii poprzez 
wykorzystanie biogazu składowiskowego lub pozyskanego z beztlenowej 
stabilizacji odpadów organicznych 

2  

Projekt dotyczy technologii przygotowania odpadów do wykorzystania 
energetycznego 

2 
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Projekt zawiera rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne 
zmniejszające oddziaływanie projektu na środowisko (w szczególności 
zmniejszające energochłonność, emisyjność, migrację zanieczyszczeń) 

1  

Projekt obejmuje rozwiązania przyczyniające się do odtworzenia pierwotnego 
stanu terenów zdegradowanych 

1 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 

  

Zatrudnienie osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby 
z marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) 

1 

Projekt przyczynia się do uruchomienia różnorakich form konsultacji z 
mieszkańcami i ich stowarzyszeniami na poziomie lokalnym (uzgadnianie 
lokalizacji obiektów i instalacji), w tym wykorzystanie narzędzi ICT (e-demokracja) 

1 

Projekt wprowadza politykę cenową korzystną dla osób ze zmarginalizowanych 
grup społecznych (np. dla różnych grup niepełnosprawnych) oraz obszarów słabo 
rozwiniętych gospodarczo 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIE 6.4 GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA  

KRYTERIA TRAFNOŚCI (MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 40 PKT) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1. Miejsce realizacji projektu na obszarach 
wiejskich, w tym o niekorzystnym poziomie 
skanalizowania / zwodociągowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje przynależność miejsca realizacji projektu do gmin 
wiejskich lub miejsko-wiejskich o niekorzystnym poziomie 
skanalizowania / zwodociągowania (według GUS, kategoria: 
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna, grupa: Urządzenia sieciowe, 
podgrupa: Korzystający z instalacji w % ogółu ludności).  

Punkty są przyznawane jednokrotnie.  

Jeżeli projekt dotyczy TYLKO wodociągów lub TYLKO kanalizacji, 
należy stosować TYLKO odpowiedni współczynnik adekwatny do 
zakresu projektu. Jeżeli projekt dotyczy obu typów projektu - należy 
stosować współczynnik korzystniejszy.  

Jeżeli projekt jest realizowany na obszarze kilku gmin, należy wybrać 
najkorzystniejszy współczynnik dla całego obszaru. 

Współczynnik skanalizowania należy brać pod uwagę również w 
przypadku budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Projekt realizowany na obszarze gmin wiejskich o współczynniku 
zwodociągowania niższym niż 78,4% / skanalizowania niższym niż 
17,8% 

5 

4 

Projekt realizowany na obszarze gmin wiejskich o współczynniku 
zwodociągowania wyższym lub równym 78,4% / skanalizowania 
wyższym lub równym 17,8% 

4 

Projekt realizowany na obszarze gmin miejsko-wiejskich o 
współczynniku zwodociągowania niższym niż 84,3% / skanalizowania 
niższym niż 30,4% 

3 

Projekt realizowany na obszarze gmin miejsko-wiejskich o 
współczynniku zwodociągowania wyższym lub równym 84,3% / 
skanalizowania wyższym lub równym 30,4% 

2 

Projekt realizowany na obszarze gmin miejskich 0 

2.  Miejsce realizacji projektu na terenach 
szczególnie istotnych z punktu widzenia celów 
RPO WL 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje przynależność miejsca realizacji projektu do gmin 
objętych obszarem strategicznej interwencji (OSI) i/lub obszarem 
NATURA 2000.  

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 
pkt),  
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Punkty są przyznawane za realizację projektu na poszczególnych 
obszarach wskazanych w metodach pomiaru (niezależnie od 
pozostałych).  

Punktowane są poszczególne miejsca realizacji projektu, projekt 
może uzyskać punkty zarówno za przynależność do kilku OSI, jak i do 
obszaru NATURA 2000. 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 4: 
gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych 

2 

4 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 6: 
ochrony i kształtowania zasobów wodnych 

2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 7: 
nowoczesna wieś 

1 

Projekt realizowany na obszarach sieci NATURA 2000 (zgodnie z 
zaświadczeniem dołączonym do wniosku) 

2 

Projekt realizowany na innych obszarach ochrony przyrody (parki 
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu) oraz w ich otulinach  

1 

KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI 

(MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH KRYTERIUM WYNOSI 25 PKT) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A.  Efektywność kosztowa wybudowania 1 km sieci 
wodociągowej 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 229 637 zł/km i będzie on stanowił 
punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu gospodarki 
wodnej190 przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w 
projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 

 
190  W celu wyliczenia wartości dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu gospodarki wodnej należy zsumować wszystkie nakłady inwestycyjne, które można bezpośrednio przypisać do zadań z zakresu 

gospodarki wodnej. Wszystkie koszty, których nie da się przypisać wprost do gospodarki wodnej albo ściekowej (np. koszty dokumentacji technicznej), należy rozdzielić proporcjonalnie do udziału kosztów bezpośrednich 
dotyczących gospodarki wodnej w kosztach bezpośrednich dotyczących gospodarki wodnej i ściekowej łącznie. Z tak wyliczonych kosztów dotyczących gospodarki wodnej należy wyliczyć wartość dofinansowania z EFRR 
w sposób analogiczny jak dla całego projektu (biorąc pod uwagę występujące wydatki niekwalifikowane, maksymalny poziom dofinansowania itp.). 
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sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu 
jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego 
punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej 
przez wagę, 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników."  

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
172227 zł/km włącznie) 

5 

5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 172228 do 229636 zł/km 
włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 229637 do 287045 zł/km 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (287046 zł/km i więcej) 

0 

1B. Efektywność kosztowa uzyskania 1 potencjalnej 
dodatkowej osoby korzystającej z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 7551 zł/os. i będzie on stanowił punkt 
odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez 
podzielenie dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu 
gospodarki wodnej191 przez poziom wskaźnika produktu 
osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale 
mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów, 

 
191  W celu wyliczenia wartości dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu gospodarki wodnej należy zsumować wszystkie nakłady inwestycyjne, które można bezpośrednio przypisać do zadań z zakresu 
gospodarki wodnej. Wszystkie koszty, których nie da się przypisać wprost do gospodarki wodnej albo ściekowej (np. koszty dokumentacji technicznej), należy rozdzielić proporcjonalnie do udziału kosztów bezpośrednich 
dotyczących gospodarki wodnej w kosztach bezpośrednich dotyczących gospodarki wodnej i ściekowej łącznie. Z tak wyliczonych kosztów dotyczących gospodarki wodnej należy wyliczyć wartość dofinansowania z EFRR 
w sposób analogiczny jak dla całego projektu (biorąc pod uwagę występujące wydatki niekwalifikowane, maksymalny poziom dofinansowania itp.). 
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b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla 
danego projektu dla pozostałych wskaźników, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 
projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza 
się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu 
jej przez wagę, 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje 
żadnego ze wskaźników. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
5662 zł/os. włącznie) 5 

5 
Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 5663 do 7550 zł/os. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 7551 do 9438 zł/os. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (9439 zł/os. i więcej) 

0 

1C. Efektywność kosztowa wybudowania 1 km 
kanalizacji sanitarnej 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w 
Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do 
wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 358020 
zł/km i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez 
podzielenie dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu 
gospodarki ściekowej192 przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla 
danego projektu dla pozostałych wskaźników, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 

 
192  W celu wyliczenia wartości dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu gospodarki ściekowej należy zsumować wszystkie nakłady inwestycyjne, które można bezpośrednio przypisać do zadań z zakresu 
gospodarki ściekowej. Wszystkie koszty, których nie da się przypisać wprost do gospodarki ściekowej albo wodnej (np. koszty dokumentacji technicznej), należy rozdzielić proporcjonalnie do udziału kosztów 
bezpośrednich dotyczących gospodarki ściekowej w kosztach bezpośrednich dotyczących gospodarki ściekowej i wodnej łącznie. Z tak wyliczonych kosztów dotyczących gospodarki ściekowej należy wyliczyć wartość 
dofinansowania z EFRR w sposób analogiczny jak dla całego projektu (biorąc pod uwagę występujące wydatki niekwalifikowane, maksymalny poziom dofinansowania itp.). 
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projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza 
się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu 
jej przez wagę, 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje 
żadnego ze wskaźników. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
268514 zł/km włącznie) 

5 

5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 268515 do 358019 zł/km 
włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 358020 do 447524 zł/km 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (447525 zł/km i więcej) 

0 

1D. Efektywność kosztowa uzyskania 1 potencjalnej 
dodatkowej osoby korzystającej z ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w 
Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do 
wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 3596 
zł/os. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu gospodarki 
ściekowej193 przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w 
projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 
b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli 
wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu 
jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego 
punktów), 
c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę, 

 
193  W celu wyliczenia wartości dofinansowania z EFRR dla zadań z zakresu gospodarki ściekowej należy zsumować wszystkie nakłady inwestycyjne, które można bezpośrednio przypisać do zadań z zakresu 
gospodarki ściekowej. Wszystkie koszty, których nie da się przypisać wprost do gospodarki ściekowej albo wodnej (np. koszty dokumentacji technicznej), należy rozdzielić proporcjonalnie do udziału kosztów 
bezpośrednich dotyczących gospodarki ściekowej w kosztach bezpośrednich dotyczących gospodarki ściekowej i wodnej łącznie. Z tak wyliczonych kosztów dotyczących gospodarki ściekowej należy wyliczyć wartość 
dofinansowania z EFRR w sposób analogiczny jak dla całego projektu (biorąc pod uwagę występujące wydatki niekwalifikowane, maksymalny poziom dofinansowania itp.). 
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d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
2696 zł/os. włącznie) 

5 

5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 2697 do 3595 zł/os. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 3596 do 4494 zł/os. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (4495 zł/os. i więcej) 

0 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI (maksymalna liczba punktów – 35 pkt) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, 
oszczędność zasobów oraz jakość użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
obiektów i użytkowników,  także rozwiązania wpływające na poprawę 
jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, 
analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników 
itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 
tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Wykorzystanie nowoczesnych systemów oczyszczających o niskim 
oddziaływaniu na środowisko (np. nowoczesne rozwiązania 
technologiczne, nowoczesne procesy technologiczno-organizacyjne) 

2 

3 

Instalacja nowoczesnych systemów monitoringowych (za pomocą 
metod chemicznych i fizycznych) ilości i jakości ścieków 
oczyszczonych 

1 

Instalacja nowoczesnych systemów monitoringowych (za pomocą 
metod chemicznych i fizycznych) ilości i jakości wód, do których ścieki 
są doprowadzane 

1 

Budowa nowoczesnych systemów oczyszczania ścieków innych niż 
systemy zbiorcze na obszarach, gdzie jest to uzasadnione technicznie 
i ekonomicznie 

2 

Budowa elementów oczyszczalni wykorzystujących biogaz 1 

Uruchomienie serwisów, za pośrednictwem których użytkownicy 
będą mogli dokonywać transakcji on-line (w tym zawieranie umów, 

1 
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odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi i skargi, 
zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp.) 

Wykorzystanie ICT do automatycznego przesyłania stanów licznika do 
działu sprzedaży 

1 

Wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu 
oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług 

1 

2. Komplementarność projektu Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, 
będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg 
projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 
tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt 
jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych 
projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub 
projekt poprawia spójność danego układu obiektów, infrastruktury, 
sieci itp. 

4 

2 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki 
czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej 
infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych 
samych użytkowników 

2 

Projekt jest finansowany przez produkty / rezultaty innego projektu 1 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym 
projekcie 

1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez 
tych samych użytkowników 

1 
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3. Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne 
polityki horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji 
polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie 
równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w 
szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii 
przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie 
projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych 
źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 
tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 

2 

Powiązanie z projektami / rozwiązaniami mającymi na celu 
wprowadzenie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

3 

Zastosowanie rozwiązań umożliwiających podwyższone usuwanie 
związków biogennych (tylko azotu i fosforu) 

2 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania 
techniczne i technologiczne 1 

Projekt zakłada działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody, 
w szczególności dotyczy to projektów z zakresu dostarczania wody 

2 

Wpływ na promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji: 

Zatrudnienie osób z marginalizowanych grup społecznych lub 
outsourcing usług uzupełniających obsługę powstałej infrastruktury 
przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup 
społecznych (np. niepełnosprawnych) 

1 

Wprowadzenie polityki cenowej korzystnej dla osób ze 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. dla różnych grup 
niepełnosprawnych) oraz obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo 

1 
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DZIAŁANIE 7.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE I NATURALNE 

(projekty regionalne) 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Miejsce realizacji projektu 
na obszarach kluczowych 
z punktu widzenia 
realizacji celów RPO WL 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje projekty dotyczące obszarów chronionych (czyli parki 
narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe; obszary chronionego 
krajobrazu; obszary Natura 2000; pomniki przyrody; stanowiska 
dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów).  
Dodatkowo, punktowane będzie miejsce realizacji projektu na terenie gmin 
objętych obszarami strategicznej interwencji (OSI) zgodnie z celami 
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z 
perspektywą do 2030 r. oraz na terenach zdegradowanych. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt jest realizowany na obszarze chronionym 3 2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 4: 
gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych 

2 

Projekt jest realizowany na terenie zdegradowanym i obejmuje inwestycje 
niezbędne do kompleksowej rewitalizacji danego obszaru zgodnie z pkt A.1 
części IV SzOOP RPO WL  

2 

Projekt realizowany w miejscowościach na terenach gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich 

1 

2 Znaczenie obiektu dla 
narodowego dziedzictwa 
kulturowego i 
naturalnego 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje projekty dotyczące zabytków w zależności od formy 
ochrony zabytków: obiekty wpisane do rejestru zabytków albo stanowiące 
park kulturowy, obiekty ujęte w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Obiekty nie są objęte żadną formą ochrony ale posiadają 
wartość zabytkową będą punktowane najniżej.  

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projektem objęte są obiekty wpisane do rejestru zabytków albo stanowiące 
park kulturowy albo dotyczą zachowania dziedzictwa niematerialnego 

3 2 

Projektem objęte są obiekty ujęte w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego 

2 

Projektem objęte są obiekty nie objęte żadną formą ochrony, ale 
posiadające wartość zabytkową 

1 
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Kryteria skuteczności / efektywności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 obiektu 
zasobów kultury 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
4 683 473 zł/szt. (dla typów projektów 1-5) i 3 010 804 zł/szt. (dla typów 
projektów 6-7) i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie przyznaje się punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Typy projektów 1-5 Typy projektów 6-7 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu 
(do 3 512 604 zł/szt. włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu 
(do 2 258 102 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu 
(od 3 512 605 do 4 683 472 zł/szt. 
włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu 
(od 2 258 103 do 3 010 803 zł/szt. 
włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu 
(od 4 683 473 do 5 854 340 zł/szt. 
włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu 
(od 3 010 804 do 3 763 504 zł/szt. 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (5 854 341 zł/szt. 
i więcej) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (3 763 505 zł/szt. 
i więcej) 

0 
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2 Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 obiektu w 
miejscach dziedzictwa 
naturalnego 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
4 683 473 zł/szt. (dla typów projektów 1-5) i 3 010 804 zł/szt. (dla typów 
projektów 6-7) i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie przyznaje się punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Typy projektów 1-5 Typy projektów 6-7 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu 
(do 3 512 604 zł/szt. włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu 
(do 2 258 102 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu 
(od 3 512 605 do 4 683 472 zł/szt. 
włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu 
(od 2 258 103 do 3 010 803 zł/szt. 
włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu 
(od 4 683 473 do 5 854 340 zł/szt. 
włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu 
(od 3 010 804 do 3 763 504 zł/szt. 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (5 854 341 zł/szt. 
i więcej) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (3 763 505 zł/szt. 
i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na zwiększenie 
dostępności zasobów 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
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kulturowych i naturalnych 
objętych projektem 

dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje projekty realizujące działania kluczowe z punktu 
widzenia celów RPO WL. Premiowane są działania dotyczące zwiększenia 
dostępności zasobów kulturowych i naturalnych, zwiększenie liczby 
odwiedzających, a także zwiększenie dostępności informacji i promocji 
obiektów i infrastruktury objętej projektem. 

możliwości uzyskania dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

W projekcie przedstawiono wyniki badania popytu na odwiedzanie obszaru 
projektu, zgodnie z którym liczba odwiedzających rocznie wzrośnie o więcej 
niż 10% w stosunku do ostatniego roku przed realizacją projektu 

2 

 

4 

Projekt ma na celu poprawę dostępności do dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego - tj. w wymiarze fizycznym udostępnienie nowych powierzchni 
do odwiedzania, jak również budowanie świadomości, tożsamości i/lub 
edukacja dotycząca dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

1 

Projekt wykorzystuje technologię ICT dla celów marketingu terytorialnego 
dotyczącego całego obszaru danego terytorium (kompleksowość), w tym 
wykorzystanie terytorialnych portali tematycznych w celu prezentacji ofert 
o tym samym profilu 

1 

Projekt wpisuje się w istniejące systemy informacji turystycznej innych 
podmiotów (np. sąsiadujących z infrastrukturą wspartą w projekcie), dzięki 
którym nawiązana zostanie współpraca z innymi obszarami, uzupełniona 
zostanie oferta i dzięki czemu przyciągnięta zostanie większą liczbę 
odbiorców 

1 

 

2 Wpływ na zwiększenie 
efektywności 
i użyteczności 
funkcjonowania obiektów 
objętych projektem 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje projekty poprawiające efektywność kosztową 
funkcjonowania obiektów objętych wsparciem, zapewnienie trwałości i 
stabilności finansowej obiektów, a także tworzenie nowych miejsc pracy w 
obiektach objętych projektem. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt tworzy nowe miejsca pracy netto (przynajmniej równowartość 1 
EPC) 

2 3 

W projekcie wykorzystano inne źródła finansowania działań w projekcie niż 
wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki  

2 

Projekt przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania na rzecz wydatków 
inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną 

1 

3 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 

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: 
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elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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). 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów 
sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia 
spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

3 2 

Projekt przynosi dodatnie efekty ekonomiczne – oddziałuje na 
bezpośrednie otoczenie inwestycji np. sąsiednie obiekty dziedzictwa 
kulturowego lub naturalnego korzystają ze zwiększonej liczby turystów, 
wspólnej promocji, wspólnej oferty / wspólnych produktów turystycznych  

1 

Projekt jest realizowany w porozumieniu (1 pkt za każdego dodatkowego 
partnera, max. 3 pkt) 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu 

2 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w 
pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

2 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

1 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych 
samych użytkowników 

0 

4 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska i inne 
polityki horyzontalne 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 
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Wpływ na zrównoważony rozwój: – 2 

Powiązanie z projektami / rozwiązaniami mającymi na celu wprowadzenie i 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

2 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i 
technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko, 
w tym wykorzystuje techniki architektury bioklimatycznej (np. stosowanie 
jak najmniej energii i niepowodowanie niepotrzebnych uszkodzeń 
środowiska naturalnego, minimalizowanie ilość odpadów, niestosowanie 
materiałów z zagrożonych gatunków lub obszarów, szczególne traktowanie 
zieleni i życia fauny, wykorzystania wód zewnętrznych (opadowych, 
roztopowych), likwidacja źródeł hałasu, wibracji) 

2 

Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub 
korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze 

1 

Wpływ na promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji – 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing 
usług uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom 
zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. 
niepełnosprawnych) 

1 

Przygotowanie infrastruktury w taki sposób, który zwiększy dostępność dla 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) w 
większym stopniu niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa 

1 

Uruchomienie różnorakich form konsultacji z mieszkańcami i ich 
stowarzyszeniami na poziomie lokalnym (uzgadnianie lokalizacji obiektów i 
instalacji), w tym wykorzystanie narzędzi ICT (e-demokracja) 

1 

Wprowadzenie polityki cenowej korzystnej dla osób z marginalizowanych 
grup społecznych (np. dla różnych grup niepełnosprawnych) oraz obszarów 
słabo rozwiniętych gospodarczo 

1 

 

DZIAŁANIE 7.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE I NATURALNE 

(projekty lokalne) 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Miejsce realizacji projektu 
na obszarach kluczowych 
z punktu widzenia 
realizacji celów RPO WL 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje projekty dotyczące obszarów chronionych (parki 
narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe; obszary chronionego 
krajobrazu; obszary Natura 2000; pomniki przyrody; stanowiska 
dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, które 
umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, maksymalnie można 
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ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów).  
Dodatkowo, punktowane będzie miejsce realizacji projektu na terenie gmin 
objętych obszarami strategicznej interwencji (OSI) zgodnie z celami 
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z 
perspektywą do 2030 r. na obszarach rewitalizacji oraz na terenach gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich.  

przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt jest realizowany na obszarze chronionym 3 2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 4: 
Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i 
kulturowych 

2 

Projekt jest realizowany na obszarze rewitalizacji i obejmuje inwestycje 
niezbędne do kompleksowej rewitalizacji danego obszaru zgodnie z pkt A.1 
części IV SzOOP RPO WL  

2 

Projekt realizowany w miejscowościach na terenach gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich 

1 

2 Znaczenie obiektu dla 
narodowego dziedzictwa 
kulturowego i 
naturalnego194 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje projekty dotyczące zabytków w zależności od formy 
ochrony zabytków: obiekty wpisane do rejestru zabytków albo stanowiące 
park kulturowy, obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków lub 
obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie wyłącznie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, które 
umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projektem objęte są obiekty wpisane do rejestru zabytków albo stanowiące 
park kulturowy albo dotyczące zachowania dziedzictwa niematerialnego 

3 2 

Projektem objęte są obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie 
wyłącznie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

1 

Projektem objęte są obiekty  wpisane do gminnej ewidencji zabytków  2 

Kryteria skuteczności / efektywności 

 
194 Wyłączeniu ze wsparcia w ramach Działania podlegają projekty: 

1) dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP, 
2) mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych: 
dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych); 
dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich; 
dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich; 
dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki; 
3)projekty wynikające z Kontraktu Terytorialnego, 
których wartość całkowita przekracza 2 mln euro kosztów całkowitych. 



263 
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 obiektu 
zasobów kultury 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją 
Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., 
zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 887. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł  1 550 018 zł i będzie on stanowił punkt 
odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności kosztowej, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli dany wskaźnik nie występuje w projekcie umownego kosztu 
jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej), a następnie przemożeniu 
jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 100% średniego kosztu 
(do 1 550 017  zł/szt. włącznie) 

 5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu 
(od 1 550 018 do 1 937 522 zł/szt. 
włącznie) 

 4 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% i 
niższym niż 150% średniego kosztu 
(od 1 937 523 do 2 325 026 zł/szt. 
włącznie) 

 2 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 150% 
średniego kosztu (2 325 027 zł/szt. 
i więcej) 

 0 
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2 Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 obiektu w 
miejscach dziedzictwa 
naturalnego 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją 
Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., 
zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 
887.Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł  2 354 358 zł i będzie on stanowił punkt 
odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla 
projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym 
przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności kosztowej, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli dany wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu 
jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej, a następnie przemożeniu 
jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 45% średniego kosztu 
(do 1 059 460 zł/szt. włącznie) 

 5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 45% i niższym 
niż 70% średniego kosztu 
(od 1 059 461 do 1 648 050 zł/szt. 
włącznie) 

 4 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 70% i niższym 
niż 95% średniego kosztu (od 1 648 
051 do 2 236 639 zł/szt. włącznie) 

 2 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 95% średniego 
kosztu (2 236 640 zł/szt. i więcej) 

 0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na zwiększenie 
dostępności zasobów 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 
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kulturowych i naturalnych 
objętych projektem 

Kryterium punktuje projekty realizujące działania kluczowe z punktu 
widzenia celów RPO WL. Premiowane są działania dotyczące zwiększenia 
dostępności zasobów kulturowych i naturalnych, zwiększenia liczby 
odwiedzających, a także zwiększenia dostępności informacji i promocji 
obiektów i infrastruktury objętej projektem. 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo spełnienia kilku 
warunków określonych w Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby 
otrzymanie większej liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt 
o wadze 4 tj. 20 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

W projekcie przedstawiono wyniki badania popytu na objętą wsparciem 
infrastrukturę, zgodnie z którym liczba odwiedzających wspartą 
infrastrukturę rocznie wzrośnie o więcej niż 10% w stosunku do ostatniego 
roku przed realizacją projektu 

2 

 

4 

Projekt ma na celu poprawę dostępności do dziedzictwa kulturowego - tj. w 
wyniku realizacji projektu w wymiarze fizycznym udostępnione zostaną 
nowe powierzchnie doprowadzenia działalności kulturalnej, jak również 
projekt obejmuje budowanie świadomości, tożsamości i/lub edukacja 
kulturalna 

1 

Projekt ma na celu poprawę dostępności do dziedzictwa naturalnego - tj. w 
wyniku realizacji projektu w wymiarze fizycznym udostępnione zostaną 
nowe powierzchnie do odwiedzania, jak również projekt obejmuje 
budowanie świadomości, tożsamości i/lub edukacja dotycząca dziedzictwa 
naturalnego 

1 

Projekt wpływa na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, tj. 
dzięki realizacji projektu powstanie unikatowy i atrakcyjny turystycznie 
produkt, który będzie miał wpływ na rozwój regionalnej oferty turystycznej 
i/lub projekt jest ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
miejsc o szczególnych walorach kulturowych oraz ma znaczący wpływ na 
ofertę turystyczną i/lub kulturalną województwa  

2 

Projekt przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego 
(materialnego i niematerialnego”) dla przyszłych pokoleń, tj. działania 
zaplanowane w ramach projektu umożliwiają jego oddziaływanie w 
dłuższej perspektywie czasowej (także po zakończeniu realizacji projektu) 
i/lub projekt dotyczy ratowania najbardziej zagrożonych całkowita 
degradacją, w tym wyłączonych z użytkowania z powodu złego stanu 
technicznego, obiektów zabytkowych. 

1 

Projekt umożliwia nowe formy uczestnictwa w kulturze, tj. w ramach 
projektu stworzona zostanie nowa oferta kulturalna odpowiadająca na 
nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju 
technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce.   

1 

Projekt wpisuje się w istniejące systemy informacji turystycznej innych 
podmiotów (np. sąsiadujących z infrastrukturą wspartą w projekcie), dzięki 
którym nawiązana zostanie współpraca z innymi obszarami, uzupełniona 

1 
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zostanie oferta i dzięki czemu przyciągnięta zostanie większa liczba 
odbiorców 

2 Wpływ na zwiększenie 
efektywności 
i użyteczności 
funkcjonowania obiektów 
objętych projektem 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje projekty poprawiające efektywność kosztową 
funkcjonowania obiektów objętych wsparciem, zapewniające trwałość i 
stabilność finansową obiektów, a także tworzenie nowych miejsc pracy w 
obiektach objętych projektem. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt tworzy nowe miejsca pracy netto (przynajmniej równowartość 1 
EPC) 

2 3 

W projekcie wykorzystano inne źródła finansowania działań w projekcie niż 
wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki  

2 

Projekt przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania na rzecz wydatków 
inwestycyjnych oraz w przypadku projektów dot. dziedzictwa kulturowego 
na działalność kulturalną, a w przypadku projektów dotyczących 
dziedzictwa naturalnego na edukację ekologiczną i promocje 
zrównoważonego rozwoju. 

1 

3 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w 
trakcie realizacji lub wybranymi do realizacji i współfinansowanymi ze 
środków zagranicznych i krajowych 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo spełnienia kilku 
warunków określonych w Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby 
otrzymanie większej liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt 
o wadze 2 tj. 10 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów 
sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia 
spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

3 2 

Projekt przynosi dodatnie efekty ekonomiczne – oddziałuje na 
bezpośrednie otoczenie inwestycji np. sąsiednie obiekty dziedzictwa 

1 
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kulturowego lub naturalnego korzystają ze zwiększonej liczby turystów, 
wspólnej promocji, wspólnej oferty / wspólnych produktów turystycznych  

Projekt jest realizowany w porozumieniu (1 pkt za każdego dodatkowego 
partnera, max. 3 pkt) 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu 

2 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w 
pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

2 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

1 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

4 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska i inne 
polityki horyzontalne 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
szans kobiet i mężczyzn oraz realizacji zasady dostępności, w tym w 
szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych 
środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na 
środowisko przyrodnicze, a także zatrudnienie osób tej płci, która jest w 
danym obszarze w trudniejszej sytuacji lub osób z marginalizowanych grup 
społecznych, przygotowanie infrastruktury w taki sposób, który zwiększy 
dostępność dla zmarginalizowanych grup społecznych, uruchomienie 
różnorakich form konsultacji z mieszkańcami i ich stowarzyszeniami, 
wprowadzenie polityki cenowej korzystnej dla osób z marginalizowanych 
grup społecznych. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo spełnienia kilku 
warunków określonych w Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby 
otrzymanie większej liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt 
o wadze 2 tj. 10 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: – 2 

Powiązanie z projektami / rozwiązaniami mającymi na celu wprowadzenie i 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, rozwój odnawialnych źródeł energii). 

2 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i 
technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko, 
w tym wykorzystuje techniki architektury bioklimatycznej (np. stosowanie 
jak najmniej energii i niepowodowanie niepotrzebnych uszkodzeń 
środowiska naturalnego, minimalizowanie ilość odpadów, niestosowanie 
materiałów z zagrożonych gatunków lub obszarów, szczególne traktowanie 
zieleni i życia fauny, wykorzystania wód zewnętrznych (opadowych, 
roztopowych), likwidacja źródeł hałasu, wibracji) 

2 
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Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub 
korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze 

1 

Wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz realizacji 
zasady dostępności 

– 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing 
usług uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom 
zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. osoby z 
niepełnosprawnościami) 

1 

Przygotowanie infrastruktury w taki sposób, który zwiększy dostępność dla 

zmarginalizowanych grup społecznych, w tym osób z 

niepełnosprawnościamiw większym stopniu niż wynika to z obowiązujących 
przepisów prawa 

1 

Uruchomienie różnorakich form konsultacji z mieszkańcami i ich 
stowarzyszeniami na poziomie lokalnym (uzgadnianie lokalizacji obiektów i 
instalacji), w tym wykorzystanie narzędzi ICT (e-demokracja) 

1 

Wprowadzenie polityki cenowej korzystnej dla osób z marginalizowanych 
grup społecznych (np. dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami) 
oraz obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo 

1 

 

 

DZIAŁANIE 7.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI PRZYRODNICZEJ 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na ochronę gatunków 
i siedlisk na terenach 
chronionych 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty obejmujące najbardziej priorytetowe 
gatunki wymienione w Dyrektywie Ptasiej195 oraz siedliska i gatunki 
wskazane jako priorytetowe w Dyrektywie Siedliskowej196, a także w 
mniejszym zakresie wymienione w Czerwonej Księdze i/lub Czerwonej 
Liście197. 

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: 
a) Jednokrotnym przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 

punktów (najwyższej ze spełnianych warunków) oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 
pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

 
195 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 
196 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
197 Dokumenty dostępne pod adresem http://www.gdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody 
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Projekt obejmuje gatunki (podlegające specjalnym środkom ochrony 
dotyczącym ich naturalnego siedliska w celu zapewnienia im przetrwania 
oraz reprodukcji na obszarze ich występowania) wymienione w 
Dyrektywie Ptasiej (załącznik 1) oraz siedliska i gatunki o znaczeniu 
priorytetowym wskazane w Dyrektywie Siedliskowej (załączniki 1 i 2)  

5 4 

Projekt obejmuje pozostałe gatunki lub siedliska nie wskazane jako 
priorytetowe w Dyrektywie Siedliskowej (załączniki 1, 2 i 4) 

3 

Projekt obejmuje gatunki nie wymienione w Dyrektywie Ptasiej i 
Dyrektywie Siedliskowej, ale wymienione w Czerwonej Księdze i/lub 
Czerwonej Liście 

2 

Projekt obejmuje gatunki nie wymienione w Dyrektywie Ptasiej, 
Dyrektywie Siedliskowej, w Czerwonej Księdze oraz Czerwonej Liście, ale 
objęte prawną ochroną gatunkową w Polsce 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Status ochronny obszaru, na 
którym jest realizowany projekt 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rangę obszaru objętego formą ochrony przyrody. 

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: 
a) jednokrotnym przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 

punktów za metody pomiaru 1–3, a następnie dodaniu 
punktów za czwartą metodę pomiaru oraz przemnożeniu 
ich przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o 
wadze 3 tj. 15 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

W ramach projektu wsparty zostanie co najmniej jeden rezerwat przyrody 5 3 

W ramach projektu wsparty zostanie co najmniej jeden park 
krajobrazowy 

3 

Projekt realizowany na obszarze Natura 2000198 3 

W ramach projektu wsparty zostanie co najmniej jeden obszar 
chronionego krajobrazu  

2 

Kryteria skuteczności / efektywności 

(maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia w ramach kryterium wynosi 25 pkt) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A Efektywność kosztowa wsparcia 
1 obiektu związanego z ochroną 
przyrody 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). 

 
198 W ramach RPO WL możliwa jest realizacja projektów na obszarach parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000). W przypadku, gdy projekt 
realizowany jest na terenie Natura 2000, nieobjętym inną formą ochrony, taki projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach POIŚ. 
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Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym 
kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt 
jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w 
Programie wyniósł 988 970 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia 
podczas oceny projektów tym kryterium. 

Ocena kryterium będzie polegała na:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez 
podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez 
poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla drugiego wskaźnika, jeżeli wystąpił w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, przyznaje się 
za niego 0 punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu 
jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o 
wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje 
żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
741 727 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu (od 741 728 do 988 969 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym 
niż 125% średniego kosztu (od 988 970 do 1 236 212 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (1 236 213 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 1B Efektywność kosztowa 1 ha 
powierzchni siedlisk wspartych 
w zakresie uzyskania lepszego 
statusu ochrony 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym 
kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt 
jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w 
Programie wyniósł 36 zł/ha i będzie on stanowił punkt odniesienia 
podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez 
podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez 
poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla drugiego wskaźnika, jeżeli wystąpił w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
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(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, przyznaje się 
za niego 0 punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu 
jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o 
wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje 
żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 26 
zł/ha włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu (od 27 do 35 zł/ha włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 36 do 44 zł/ha włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (45 zł/ha i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na realizację 
kompleksowych działań 
przyczyniających się do 
trwałego osiągania celów RPO 
WL 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty realizujące działania kluczowe z punktu 
widzenia celów RPO WL oraz zgodne z „Priorytetowymi Ramami Działań 
dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 
2014-2020”. Premiowany jest wpływ na efektywną ochronę 
różnorodności biologicznej, przeciwdziałanie czynnikom powodującym 
spadek powierzchni obszarów cennych przyrodniczo, odpowiednie 
zarządzanie tymi obszarami oraz ograniczenie presji na te obszary. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 

wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 
tj. 25 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wybudowana/odbudowana infrastruktura umożliwi przejście ze stanu 
U1(niewłaściwy stan ochrony)/U2 (zły stan ochrony) do stanu U1/FV 
(właściwy stan ochrony) 

1 5 

Wybudowana/odbudowana infrastruktura stworzy warunki do 
długotrwałej poprawy stanu siedlisk 

1 

Wybudowana/odbudowana infrastruktura ograniczy niszczenie siedlisk i 
stworzenie warunków do samoczynnej odbudowy zniszczonych płatów 
siedlisk 

1 

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz 
przyrodniczej (w tym m.in. opracowanie planów ochrony gatunków i 
siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu istniejącego wraz z 
analizą potrzeb oraz analizą opcji), opracowanie planów ochrony 

1 
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Projekt obejmuje ochronę bioróżnorodności w miastach (parki, ogrody 
nie będące zabytkami) 

1 

Projekt obejmuje wyposażenie, rozbudowę i modernizację centrów 
edukacji ekologicznej wraz z komplementarnymi do krajowych 
kampaniami promocyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi 
bioróżnorodności 

1 

Projekt obejmuje kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące 
promocji różnorodności biologicznej mające na celu kształtowanie 
postaw proekologicznych i warunkujące wysoką aktywność mieszkańców 
w procesie ochrony bioróżnorodności  

0.5 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych 
środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na 
środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 

wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 
tj. 15 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   3 

Wytyczenie odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych szlaków 
turystycznych na obszarze objętym projektem 

1 

Wyznaczenie miejsc zmniejszających wpływ na środowisko 
i zwiększających komfort użytkowania obszarów (miejsca do spożycia 
posiłku, do odpoczynku, dodatkowe zabezpieczenia trasy itp.) 

1 

Wyposażenie obszaru w infrastrukturę sanitarną zabezpieczającą przed 
zanieczyszczeniem gleby (toalety, kosze na śmieci itp.) 

1 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i 
technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na 
środowisko 

1 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

  

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing 
usług uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom 
zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. 
niepełnosprawnych) 

1 
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Uruchomienie różnorakich form konsultacji z mieszkańcami i ich 
stowarzyszeniami na poziomie lokalnym (uzgadnianie lokalizacji obiektów 
i instalacji), w tym wykorzystanie narzędzi ICT (e-demokracja) 

1 

 

DZIAŁANIE 7.3 TURYSTYKA PRZYRODNICZA 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ projektu na 
zrównoważony 
rozwój sektora 
turystyki 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty wspierające racjonalne korzystanie z zasobów 
środowiska przy zachowaniu mechanizmów służących ochronie przyrody. 
Dodatkowo, punktowane będzie miejsce realizacji projektu na terenie gmin 
objętych obszarem strategicznej interwencji (OSI) nr 4 zapisanym w Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 4: Obszary 
gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych 

3 5 

Projekt w znaczący sposób przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej 
regionu, w tym ułatwia dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, nie 
powodując jednocześnie ich degradacji przez wzmożony ruch turystów 

2 

Projekt dotyczy infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki 1 

Projekt obejmuje działania integrujące szlaki turystyczne 1 

Kryteria skuteczności / efektywności 

(maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia w ramach kryterium wynosi 25 pkt) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A Efektywność 
kosztowa wsparcia 1 
obiektu 
turystycznego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 423 666 
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści 
się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla drugiego wskaźnika, jeżeli wystąpił w projekcie 
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oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik 
nie występuje w projekcie, przyznaje się za niego 0 punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 317 749 
zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% 
średniego kosztu (od 317 750 do 423 665 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 125% 
średniego kosztu (od 423 666 do 529 582 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu 
(529 583zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1B Efektywność 
kosztowa budowy/ 
przebudowy 1 km 
dróg dla rowerów 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 433 140 
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści 
się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla drugiego wskaźnika, jeżeli wystąpił w projekcie 
oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik 
nie występuje w projekcie, przyznaje się za niego 0 punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 324 854 
zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% 
średniego kosztu (od 324 855 do 433 139 zł/szt. włącznie) 

4 
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Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 125% 
średniego kosztu (od 433 140 do 541 424 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu 
(541 425 zł/szt. i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
bezpieczeństwo 
użytkowników, 
oszczędność zasobów 
oraz jakość 
użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektów 
i użytkowników, także rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie 
ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług 
/ użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt wykorzystuje technologię ICT dla celów marketingu terytorialnego 
dotyczącego całego obszaru danego terytorium (kompleksowość), w tym 
wykorzystanie i wpisywanie się w istniejące terytorialne portale tematyczne w celu 
prezentacji ofert o tym samym profilu 

1 5 

Projekt obejmuje wsparcie systemów monitoringowych przepływu ludności oraz 
ewaluację danych powiązanych z aktualnymi i przyszłymi działaniami odnoszącymi 
się do infrastruktury i obiektów turystycznych i okołoturystycznych 
i zrealizowanych w ramach projektu (analiza społeczno-gospodarcza) mające na 
celu m.in. rozładowanie tłoku w miejscach turystyki sezonowej 

1 

W ramach projektu zaplanowano stworzenie audioprzewodników z 
wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT  

1 

Projekt obejmuje instalację systemów monitoringu na zewnątrz i wewnątrz 
infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej wraz z otoczeniem 

1 

W ramach projektu zaplanowano uruchomienie serwisów, za pośrednictwem 
których będą przekazywane i gromadzone informacje zwrotne od klientów, jak 
również użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (bilety na 
wydarzenia kulturalne, wystawy, usługi on-line, promocja, prezentacja dziedzictwa 
kulturowego, pobieranie opłat, dostępne usługi, uwagi i skargi, zapytania, 
dostępność nowych usług, call centre itp.) 

0,5 

Projekt obejmuje instalację systemów zabezpieczeń (przeciwpożarowych, 
powodziowych, przeciwwłamaniowych) na zewnątrz i wewnątrz obiektów 
turystycznych i okołoturystycznych wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń 

0,5 

Projekt umożliwia wykorzystanie szerokopasmowego dostępu do Internetu w celu 
korzystania z usług sieciowych, takich jak streamer video wydarzeń kulturalnych, 
videokonferencja, nadzór video itp. 

0,5 
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W projekcie zastosowano technologię i materiały zgodne z tradycją i 
historycznymi, miejscowymi technikami wykonania bioarchitektury 

0,5 

W projekcie zapewniono działania mające na celu odpowiednie wyeksponowanie 
obiektów turystycznych i okołoturystycznych w krajobrazie w oparciu o badania 
naukowe199 

0,5 

Projekt obejmuje odpowiednie (przyjazne dla użytkowników) zagospodarowanie 
terenu wokół obiektów turystycznych i okołoturystycznych (m.in. budowa miejsc 
parkingowych) 

0,5 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze 
na danym obszarze lub projekt jest centralnym rozwiązaniem, którego realizacja 
umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznie umiejscowionych wobec 
danego projektu lub projekt poprawia spójność danego układu obiektów, 
infrastruktury, sieci itp. 

3 3 

Projekt jest realizowany w porozumieniu (1 pkt za każdego dodatkowego partnera, 
max. 3 pkt) 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 1 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni 
wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

1 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

1 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, niekoniecznie 
pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 
199 Badania powinny obejmować badania terenowe np. sondażowe w postaci ankietowania, konsultacji i być przygotowane przez osobę do tego uprawnioną, czyli np. architekta krajobrazu. 
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3 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości mężczyzn 
i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 
zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne 
oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych 
źródeł energii. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   2 

Projekt wykorzystuje rozwiązania mające na celu wprowadzenie i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w krajobrazie historycznym oraz w centrach 
historycznych, a także technik architektury bioklimatycznej 

1 

Projekt zawiera działania redukujące negatywne oddziaływanie działalności 
ludzkiej i chroniące obszary przed nadmierną presją turystów  

1 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne 
i technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko 
(np. poprzez systemy recyclingu, oszczędność zasobów, w tym wody) 

0,5 

Projekt zawiera działania sprzyjające kształtowaniu postaw proekologicznych 0,5 

Projekt zawiera rozwiązania służące ochronie lub zwiększeniu bioróżnorodności 
regionu 

0,5 

Projekt zawiera rozwiązania służące przywróceniu siedlisk przyrodniczych regionu 0,5 

Projekt zawiera rozwiązania służące odnowie zniszczonych obszarów, 
oczyszczeniu obszarów lub ich regeneracji 

0,5 

Projekt wykorzystuje materiały i usługi mające certyfikat środowiskowy 0,5 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 

  

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej sytuacji lub 
osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby 
z marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) 

0,5 

Projekt zakłada uruchomienie różnorakich form konsultacji z mieszkańcami i ich 
stowarzyszeniami na poziomie lokalnym (np. uzgadnianie lokalizacji obiektów 
i instalacji) warunkujące wysoką aktywność mieszkańców 

0,5 

W projekcie wytyczone zostaną trasy turystyczno-kulturalne itp. w taki sposób, 
aby promować działalność prowadzoną przez kobiety (w tym wspierać tworzenie 
przedsiębiorstw przez kobiety) 

0,5 
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Projekt rozwija politykę i model integracji społecznej (np. godzenie pracy i życia 
rodzinnego, procesy ponownego włączenia oraz działania na rzecz wykorzystania 
zawodowego przedstawicieli kategorii marginalizowanych) 

0,5 

Dzięki projektowi wprowadzono politykę cenową korzystną dla osób 
z marginalizowanych grup społecznych (np. dla różnych grup niepełnosprawnych) 
oraz obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo 

0,5 

 

 

 

DZIAŁANIE 7.4 OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI DLA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Stopień realizacji 
wskaźników Strategii ZIT 
LOF 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje stopień realizacji wskaźników monitoringu realizacji 
Celów Rozwojowych Strategii ZIT LOF. Jest ono oceniane na podstawie wzoru, 
który wylicza średni poziom realizacji przez oceniany projekt trzech 
najbardziej adekwatnych do projektu wskaźników Strategii ZIT LOF w ramach 
priorytetu rozwojowego 2.4 Zachowanie i tworzenie terenów zielonych 
wspierających niskoemisyjność (wspierane w ramach RPO WL 2014-2020 – PI 
6d, działanie 7.4). 

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: 

i) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

j) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Pomiar punktów odbywa się poprzez porównanie wartości maksymalnie 
trzech wskaźników realizowanych w projekcie do wartości docelowej 
wskaźników monitoringu realizacji Celów Rozwojowych Strategii ZIT LOF i 
przemnożenie jej przez maksymalną liczbę możliwych do uzyskania punktów 
według wzoru:  

𝐿 =
1

3
× (

𝑊𝑝1

𝑊𝑠1
+

𝑊𝑝2

𝑊𝑠2
+

𝑊𝑝3

𝑊𝑠3
) × 5 𝑝𝑘𝑡 

gdzie:  

𝐿  liczba punktów przyznana za kryterium 

𝑊𝑠 wartości trzech wybranych wskaźników monitoringu realizacji Celów 
Rozwojowych zapisane w Strategii ZIT LOF (wartość docelowa (2020) z 
Tabeli 5, s. 90–91); należy wybrać w pierwszej kolejności te wskaźniki, 
których wartości projekt realizuje w największym stopniu; można 
wybrać wyłącznie wskaźniki posiadające wartości docelowe 

5 3 
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𝑊𝑝𝑖  wartości trzech wskaźników osiąganych w ramach projektu; jeżeli 

projekt nie realizuje danego wskaźnika, należy wpisać w tym przypadku 
wartość zero 

2. Zasięg oddziaływania 
projektu na obszarze ZIT 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje zasięg terytorialny oddziaływania projektu na obszar ZIT. 

Punkty są przyznawane za spełnienie jednego z warunków zapisanych 
w metodach pomiaru.  

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 oraz ich wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 
10 pkt). 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt oddziałuje na 9–16 gmin 5 2 

Projekt oddziałuje na 2–8 gmin 3 

Projekt oddziałuje na 1 gminę 1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Status ochronny 
obszaru, na którym jest 
realizowany projekt / 
wpływ projektu na 
zrównoważony rozwój 
sektora turystyki 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rangę obszaru objętego formą ochrony przyrody. 

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: 
c) jednokrotnym przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów 

za metody pomiaru 1–3, a następnie dodaniu punktów za 
czwartą metodę pomiaru oraz przemnożeniu ich przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

W ramach projektu wsparty zostanie co najmniej jeden rezerwat przyrody 5 3 

W ramach projektu wsparty zostanie co najmniej jeden park krajobrazowy 3 

Projekt realizowany na obszarze Natura 2000200 3 

W ramach projektu wsparty zostanie co najmniej jeden obszar chronionego 
krajobrazu  

2 

Projekt w znaczący sposób przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 
turystycznej regionu, w tym ułatwia dostęp do miejsc i obszarów 
atrakcyjnych turystycznie, nie powodując jednocześnie ich degradacji przez 
wzmożony ruch turystów 

2 

Projekt dotyczy infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki 2 

Kryteria skuteczności / efektywności 

(maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia w ramach kryterium wynosi 15pkt) 

 
200 W ramach RPO WL możliwa jest realizacja projektów na obszarach parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 
2000). W przypadku, gdy projekt realizowany jest na terenie Natura 2000, nieobjętym inną formą ochrony, taki projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach POIŚ. 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 obiektu 
związanego z ochroną 
przyrody 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
988 970 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  
e) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści 
się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 

f) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla drugiego wskaźnika, jeżeli wystąpił w projekcie 
oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik 
nie występuje w projekcie, przyznaje się za niego 0 punktów), 

g) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

h) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
741 727 zł/szt. włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 741 728 do 988 969 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 988 970 do 1 236 212 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (1 236 213 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1B Efektywność kosztowa 1 
ha powierzchni siedlisk 
wspartych w zakresie 
uzyskania lepszego 
statusu ochrony 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 36 
zł/ha i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  
e) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści 
się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 



281 
 

f) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla drugiego wskaźnika, jeżeli wystąpił w projekcie 
oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik 
nie występuje w projekcie, przyznaje się za niego 0 punktów), 

g) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

h) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 26 
zł/ha włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 27 do 35 zł/ha włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 36 do 44 zł/ha włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (45 zł/ha i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1C Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 obiektu 
turystycznego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 657 
454  zł/szt. dla budowanych i 189 878 zł/szt. dla przebudowywanych 
obiektów i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów 
tym kryterium. 

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:  
e) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści 
się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 

f) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla drugiego wskaźnika, jeżeli wystąpił w projekcie 
oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik 
nie występuje w projekcie, przyznaje się za niego 0 punktów), 

g) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

h) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru dla budowanych 
obiektów 

Metody pomiaru dla 
przebudowywanych obiektów 

Możliwe punkty Waga 
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Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu (do 
493 090 zł/szt. włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu (do 
142 408 zł/szt. włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu (od 
493 091 do 657 453 zł/szt. włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu (od 
142 409 do 189 877 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu 
(od 657 454 do 821 817 zł/szt. 
włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i niższym 
niż 125% średniego kosztu (od 
189 878 do 237 347 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (821 818 zł/szt. i 
więcej) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (237 348 zł/szt. i 
więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na realizację 
kompleksowych działań 
przyczyniających się do 
trwałego osiągania 
celów RPO WL 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty realizujące działania kluczowe z punktu 
widzenia celów RPO WL oraz zgodne z „Priorytetowymi Ramami Działań dla 
sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-
2020”. Premiowany jest wpływ na efektywną ochronę różnorodności 
biologicznej, przeciwdziałanie czynnikom powodującym spadek powierzchni 
obszarów cennych przyrodniczo, odpowiednie zarządzanie tymi obszarami 
oraz ograniczenie presji na te obszary. 

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: 
c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wybudowana/odbudowana infrastruktura umożliwi przejście ze stanu 
U1(niewłaściwy stan ochrony)/U2 (zły stan ochrony) do stanu U1/FV 
(właściwy stan ochrony) 

1 4 

Wybudowana/odbudowana infrastruktura stworzy warunki do długotrwałej 
poprawy stanu siedlisk i/lub wybudowana/odbudowana infrastruktura 
ograniczy niszczenie siedlisk i stworzenie warunków do samoczynnej 
odbudowy zniszczonych płatów siedlisk 

1 

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz 
przyrodniczej (w tym m.in. opracowanie planów ochrony gatunków i siedlisk, 
inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu istniejącego wraz z analizą potrzeb 
oraz analizą opcji), opracowanie planów ochrony 

1 

Projekt obejmuje ochronę bioróżnorodności w miastach (parki, ogrody nie 
będące zabytkami) i/lub projekt obejmuje wyposażenie, rozbudowę 

1 
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i modernizację centrów edukacji ekologicznej wraz z komplementarnymi do 
krajowych kampaniami promocyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi 
bioróżnorodności 

Projekt obejmuje kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące promocji 
różnorodności biologicznej mające na celu kształtowanie postaw 
proekologicznych i warunkujące wysoką aktywność mieszkańców w procesie 
ochrony bioróżnorodności  

1 

Projekt wykorzystuje technologię ICT dla celów marketingu terytorialnego 
dotyczącego całego obszaru danego terytorium (kompleksowość), w tym 
wykorzystanie i wpisywanie się w istniejące terytorialne portale tematyczne 
w celu prezentacji ofert o tym samym profilu i/lub w projekcie zapewniono 
działania mające na celu odpowiednie wyeksponowanie obiektów 
turystycznych i okołoturystycznych w krajobrazie w oparciu o badania 
naukowe201 

1 

W ramach projektu zaplanowano stworzenie audioprzewodników 
z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT i/lub wykorzystanie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu w celu korzystania z usług 
sieciowych, takich jak streamer video wydarzeń kulturalnych, 
videokonferencja, nadzór video itp. 

1 

Projekt obejmuje instalację systemów monitoringu na zewnątrz i wewnątrz 
infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej wraz z otoczeniem i/lub 
instalację systemów zabezpieczeń (przeciwpożarowych, powodziowych, 
przeciwwłamaniowych) na zewnątrz i wewnątrz obiektów turystycznych 
i okołoturystycznych wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń i/lub instalację 
systemów monitoringowych przepływu ludności oraz ewaluację danych 
powiązanych z aktualnymi i przyszłymi działaniami odnoszącymi się 
do infrastruktury i obiektów turystycznych i okołoturystycznych 
i zrealizowanych w ramach projektu (analiza społeczno-gospodarcza) mające 
na celu m.in. rozładowanie tłoku w miejscach turystyki sezonowej 

1 

W ramach projektu zaplanowano uruchomienie serwisów, 
za pośrednictwem których będą przekazywane i gromadzone informacje 
zwrotne od klientów, jak również użytkownicy będą mogli dokonywać 
transakcji on-line (bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, usługi on-line, 
promocja, prezentacja dziedzictwa kulturowego, pobieranie opłat, dostępne 
usługi, uwagi i skargi, zapytania, dostępność nowych usług, call centre itp.) 

1 

W projekcie zastosowano technologię i materiały zgodne z tradycją 
i historycznymi, miejscowymi technikami wykonania bioarchitektury 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 
201 Badania powinny obejmować badania terenowe np. sondażowe w postaci ankietowania, konsultacji i być przygotowane przez osobę do tego uprawnioną, czyli np. 
architekta krajobrazu. 
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2. Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje 
z możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów 
sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia 
spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

3 3 

Projekt jest realizowany w porozumieniu (1 pkt za każdego dodatkowego 
partnera, max. 3 pkt) 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 1 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w 
pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

1 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

1 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych 
samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Oddziaływanie 
na ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 
c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 
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Wpływ na zrównoważony rozwój:   2 

Wytyczenie odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych szlaków 
turystycznych na obszarze objętym projektem 

0,5 

Wyznaczenie miejsc zmniejszających wpływ na środowisko i zwiększających 
komfort użytkowania obszarów (miejsca do spożycia posiłku, do 
odpoczynku, dodatkowe zabezpieczenia trasy itp.) 

0,5 

Wyposażenie obszaru w infrastrukturę sanitarną zabezpieczającą przed 
zanieczyszczeniem gleby (toalety, kosze na śmieci itp.) 

0,5 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne 
i technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko 

0,5 

Projekt wykorzystuje rozwiązania mające na celu wprowadzenie 
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w krajobrazie historycznym oraz 
w centrach historycznych, a także technik architektury bioklimatycznej 

0,5 

Projekt zawiera działania redukujące negatywne oddziaływanie działalności 
ludzkiej i chroniące obszary przed nadmierną presją turystów  

0,5 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne 
i technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko 
(np. poprzez systemy recyclingu, oszczędność zasobów, w tym wody) 

0,5 

Projekt zawiera działania sprzyjające kształtowaniu postaw 
proekologicznych 

0,5 

Projekt zawiera rozwiązania służące ochronie lub zwiększeniu 
bioróżnorodności regionu 

0,5 

Projekt zawiera rozwiązania służące przywróceniu siedlisk przyrodniczych 
regionu 

0,5 

Projekt zawiera rozwiązania służące odnowie zniszczonych obszarów, 
oczyszczeniu obszarów lub ich regeneracji 

0,5 

Projekt wykorzystuje materiały i usługi mające certyfikat środowiskowy 0,5 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: 

  

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing 
usług uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom 
zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. osób z 
niepełnosprawnościami) 

1 

Uruchomienie różnorakich form konsultacji z mieszkańcami i ich 
stowarzyszeniami na poziomie lokalnym (uzgadnianie lokalizacji obiektów 
i instalacji), w tym wykorzystanie narzędzi ICT (e-demokracja) 

0,5 
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Projekt rozwija politykę i model integracji społecznej (np. godzenie pracy i 
życia rodzinnego, procesy ponownego włączenia oraz działania na rzecz 
wykorzystania zawodowego przedstawicieli kategorii marginalizowanych) 

0,5 

 

 

DZIAŁANIE 8.1 REGIONALNY UKŁAD TRANSPORTOWY 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Miejsce realizacji projektu 
na terenach szczególnie 
istotnych z punktu 
widzenia celów RPO WL 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje zwiększenie dostępności do sieci TEN-T, a także 
przynależność miejsca realizacji projektu do gmin objętych obszarami 
strategicznej interwencji (OSI) zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. 
Punkty są przyznawane za spełnienie każdego punktu (niezależnie od 
pozostałych). Punktowane są poszczególne miejsca realizacji projektu, 
projekt może uzyskać punkty zarówno za zwiększenie dostępności, jak 
i przynależność do kilku OSI. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, które 
umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt obejmuje inwestycję w drogę, która bezpośrednio łączy się 
z węzłem sieci TEN-T 

3 3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 1: 
Lubelski Obszar Metropolitalny 

3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 7:  
Nowoczesna wieś 

2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 4: 
Gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych  

2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 3: 
Obszary przygraniczne  

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Poziom przygotowania 
projektu do realizacji 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje gotowość do realizacji inwestycji w kontekście 
wartości kontraktów posiadających dokumentację przetargową w 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  
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stosunku do całkowitej wartości projektu (w zaokrągleniu do pełnych 
procent). 

Punkty są przyznawane za spełnienie jednego z punktów (nie można 
przyznać punktów z tytułu spełnienia więcej niż jednej metody pomiaru).  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową wynosi 
ponad 75% całkowitej wartości projektu 

5 2 

Wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową wynosi od 
50% do 75% włącznie całkowitej wartości projektu 

3 

Wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową wynosi od 
25% do 50% włącznie całkowitej wartości projektu 

1 

 

KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1a Efektywność kosztowa 1 
km wybudowanej lub 
przebudowanej / 
rozbudowanej drogi 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją 
Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., 
zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 887. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 8 718 920 zł/km (dla 1 km budowanej 
drogi) i 3 291 823 zł/km (dla 1 km przebudowywanej / rozbudowywanej 
drogi) i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów w 
tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez 
poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności kosztowej, które wystąpiły 
w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie 
występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w projekcie, nie wchodzi do 
wyliczenia średniej), a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Dla projektów budowy dróg Dla projektów przebudowy / 
rozbudowy dróg 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu (do 
6 539 189 zł/km włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu (do 
2 468 867 zł/km włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% i 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% i 

4 
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niższym niż 100% średniego kosztu 
(od 6 539 190 do 8 718 919 zł/km 
włącznie) 

niższym niż 100% średniego kosztu 
(od 2 468 868 do 3 291 822 zł/km 
włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu 
(od 8 718 920 do 10 898 649 zł/km 
włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu 
(od 3 291 823 do 4 114 778 zł/km 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (10 898 650 zł/km 
i więcej) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (4 114 779 zł/km 
i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1b Efektywność kosztowa 
wybudowania/zmoderniz
owania 1 urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym 
kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją 
Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., 
zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 887. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 96 112 zł/szt. i będzie on stanowił punkt 
odniesienia podczas oceny projektów w tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności kosztowej, które wystąpiły 
w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie 
występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w projekcie, nie wchodzi do 
wyliczenia średniej), a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 72 
083 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu (od 72 084 do 96 111 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym 
niż 125% średniego kosztu (od 96 112 do 120 139 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (120 140 zł/szt. i więcej) 

0 
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KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na oszczędność 
zasobów oraz jakość 
użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania wpływające na poprawę jakości 
podróżowania. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo spełnienia kilku warunków 
określonych w Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie większej 
liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Zwiększenie prędkości maksymalnej lub prędkości średniej na drodze o 
więcej niż 20%, w tym likwidacja punktowych lub odcinkowych 
ograniczeń prędkości na odcinku drogi, na którym w ramach projektu 
prowadzone będą prace  

2 4 

Po realizacji projektu nastąpi wzrost nośności drogi powyżej 115 kN 1 

Budowa ciągów pieszo-rowerowych na całym odcinku drogi lub 
brakujących elementów ciągu pieszo-rowerowego umożliwiających 
przejazd rowerów całym odcinkiem drogi objętym projektem  

1 

Budowa parkingów dla podróżnych 1 

Budowa kanalizacji teletechnicznej 1 

W projekcie przeanalizowano ryzyko zalania, podtopienia, osuwiska czy 
innego niekorzystnego zdarzenia, skutkującego uszkodzeniem lub 
zniszczeniem infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu 
(tam gdzie ma to uzasadnienie, zastosowano rozwiązania zwiększające 
odporność infrastruktury w przypadku nasilonej częstotliwości 
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych lub też rozwiązania 
ograniczające ryzyko wpływu tego typu zjawisk na zachowanie stabilności 
i trwałości projektu) 

1 

W projekcie uwzględniono rozwiązania zapobiegające uszkodzeniom lub 
przedwczesnemu zużyciu nawierzchni drogi np. dostosowujące do 
warunków okresowego występowania nawalnych deszczy czy 
gwałtownych roztopów 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ projektu na 
zwiększenie 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
użytkowników drogi. W ramach kryterium obliczamy całkowity 

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: 



290 
 

współczynnik redukcji wypadkowości w oparciu o metodykę Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD): 

wr = wr1 x wr2 x wr3 

gdzie: 

wr – całkowity współczynnik redukcji wypadkowości, 

wr1, wr2, wr3 – współczynniki redukcji wypadkowości przypisane danym 
środkom poprawy bezpieczeństwa (dokładnie trzy najkorzystniejsze z 
punktu widzenia analizy ekonomicznej). Jeżeli w projekcie nie 
zastosowano co najmniej trzech środków poprawy bezpieczeństwa, do 
wyliczenia całkowitego współczynnika należy zastosować najniższy 
współczynnik redukcji z listy tyle razy, ile współczynników brakuje. 

Wykorzystujemy współczynniki redukcji liczby zdarzeń drogowych i ofiar 
dla inwestycji modernizacyjnych wyłącznie z poniższej listy: 

− Budowa azyli centralnych w osi jezdni  0,65 

− Budowa azylu centralnego na dojeździe do skrzyżowania  0,55 

− Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych  0,92 

− Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych  0,76 

− Budowa zatoki autobusowej na obszarach niezabudowanych  0,88 

− Budowa naprzemiennych skrętów w lewo na skrzyżowaniu  0,85 

− Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach  0,80 

− Zamknięcie jednego dojazdu na skrzyżowaniu o 4 wlotach  0,77 

− Wydzielenie pasów do lewoskrętu na skrzyżowaniach bez 
sygnalizacji świetlnej  0,75 

− Wydzielenie pasów i fazy świateł do skrętu na skrzyżowaniach z 
sygnalizacją świetlną  0,80 

− Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa 
chodnika lub ścieżki rowerowej  0,82 

 

Współczynniki redukcji liczby zdarzeń drogowych i ofiar dla inwestycji 
dotyczących budowy (można wykorzystać do wyliczeń wyłącznie środki 
poprawy bezpieczeństwa z poniższej listy): 

− Budowa wygrodzenia wzdłuż chodnika  0,85 

− Dobudowa drugiej jezdni  0,60 

− Wydzielenie pasa dla ruchu rowerowego na jezdni  0,90 

− Wydzielenie pasa dla ruchu ciężkiego / wolnego  0,90 

− Poprawa szorstkości nawierzchni poza skrzyżowaniem  0,90 

− Instalacja barier ochronnych wzdłuż krawędzi jezdni  0,85 

− Usunięcie przeszkód stałych z otoczenia drogi np. drzew, słupów 
itp.  0,60 

− Budowa tunelu dla ruchu pojazdów lub ruchu niezmotoryzowanego 
(segregacja ruchu)  0,65 

− Wydzielenie pasa dla pojazdów włączających się do ruchu  0,95 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
przynależność wskaźnika wr do poszczególnych przedziałów (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 
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Wyliczony współczynnik redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,60; 1,00) 

5 3 

Wyliczony współczynnik redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,50; 0,60) 

4 

Wyliczony współczynnik redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,40; 0,50) 

3 

Wyliczony współczynnik redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,30; 0,40) 

2 

Wyliczony współczynnik redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,20; 0,30) 

1 

Wyliczony współczynnik redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,00; 0,20) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo spełnienia kilku warunków 
określonych w Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie większej 
liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów 
sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia 
spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

4 2 

Projekt jest realizowany w porozumieniu (1 pkt za każdego dodatkowego 
partnera, max. 3 pkt) 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w 
pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych 
samych użytkowników 

2 
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Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska i inne 
polityki horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
szans kobiet i mężczyzn oraz realizacji zasady dostępności także 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych 
środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na 
środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo spełnienia kilku warunków 
określonych w Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie większej 
liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 1 tj. 5 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:  1 

Projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. baterii 
solarnych zasilających znaki i urządzenia ostrzegawcze, recykling 
nawierzchni bitumicznych itp. 

1 

Budowa ogrodzeń dla zwierząt (w miejscach występowania zwierząt) 0,5 

Budowa ekranów akustycznych (w miejscach, gdzie jest to konieczne) 0,5 

Budowa pasów zieleni 0,5 

Budowa przejść dla zwierząt 1 

Budowa urządzeń odwadniających 0,5 

Budowa kanalizacji deszczowej 1 

Budowa zbiorników odparowujących 0,5 

Budowa separatorów dla wód opadowych 0,5 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Przygotowanie infrastruktury w taki sposób, który ułatwi dostęp 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych), 
wykraczające poza obowiązujące wymogi przepisów prawa 

1 

 

DZIAŁANIE 8.2 LOKALNY UKŁAD TRANSPORTOWY 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1 Miejsce realizacji projektu 
na terenach szczególnie 
istotnych z punktu 
widzenia celów RPO WL 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje zwiększenie dostępności do sieci TEN-T, a także 
przynależność miejsca realizacji projektu do gmin objętych obszarami 
strategicznej interwencji (OSI) zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. 
Punkty są przyznawane za spełnienie każdego punktu (niezależnie od 
pozostałych). Punktowane są poszczególne miejsca realizacji projektu, 
projekt może uzyskać punkty zarówno za zwiększenie dostępności, jak i 
przynależność do kilku OSI. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, które 
umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt obejmuje inwestycję w drogę, która bezpośrednio łączy się 
z węzłem sieci TEN-T 

3 3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 1: 
Lubelski Obszar Metropolitalny 

3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 2: 
Miasta subregionalne 

2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 7: 
Nowoczesna Wieś 

1 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 4: 
Gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Poziom przygotowania 
projektu do realizacji 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje gotowość do realizacji inwestycji w kontekście 
wartości kontraktów posiadających dokumentację przetargową w 
stosunku do całkowitej wartości projektu (w zaokrągleniu do pełnych 
procent). 

Punkty są przyznawane za spełnienie jednego z punktów (nie można 
przyznać punktów z tytułu spełnienia więcej niż jednej metody pomiaru). 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową wynosi 
ponad 75% całkowitej wartości projektu 

5 2 

Wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową wynosi od 
50% do 75% włącznie całkowitej wartości projektu 

3 

Wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową wynosi od 
25% do 50% włącznie całkowitej wartości projektu 

1 
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KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1a Efektywność kosztowa 1 
km wybudowanej lub 
przebudowanej / 
rozbudowanej drogi 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu 
z analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 7 585 524 zł/km (dla 1 km budowanej 
drogi) i 2 122 156 zł/km (dla 1 km przebudowywanej / rozbudowywanej 
drogi) i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów w 
tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności kosztowej, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli 
wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie 
wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w projekcie, nie wchodzi do 
wyliczenia średniej), a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Dla projektów budowy dróg Dla projektów przebudowy / 
rozbudowy dróg 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu (do 
5 689 142 zł/km włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu (do 
1 591 617 zł/km włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu 
(od 5 689 143 do 7 585 523 zł/km 
włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% 
i niższym niż 100% średniego 
kosztu (od 1 591 618 do 2 122 156 
zł/km włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu 
(od 7 585 524 do 9 481 904 zł/km 
włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% 
i niższym niż 125% średniego 
kosztu (od 2 122 157 do 2 652 695 
zł/km włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (9 481 905 zł/km i 
więcej) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (2 652 696 zł/km i 
więcej) 

0 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1b Efektywność kosztowa 
wybudowania/zmoderniz
owania 1 urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 
1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie,  
przyjętym Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z 
dnia 12.06.2018 r., zmieniającą Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej 
nr C(2015) 887. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia 
wartości wskaźnika w Programie wyniósł 96 112 zł/os. i będzie on 
stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów w tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności kosztowej, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli 
wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie 
wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w projekcie, nie wchodzi do 
wyliczenia średniej), a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 72 
083 zł/os. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu (od 72 084 do 96 111 zł/os. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym 
niż 125% średniego kosztu (od 96 112 do 64 120 139 zł/os. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (120 140 zł/os. i więcej) 

0 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na oszczędność 
zasobów oraz jakość 
użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania wpływające na poprawę jakości 
podróżowania. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo spełnienia kilku warunków 
określonych w Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie większej 
liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Zwiększenie prędkości maksymalnej lub prędkości średniej na drodze o 
więcej niż 10%, w tym likwidacja punktowych lub odcinkowych 
ograniczeń prędkości na odcinku drogi, na którym w ramach projektu 
prowadzone będą prace  

2 4 

Po realizacji projektu nastąpi wzrost nośności drogi powyżej 115 kN 1 

Budowa ciągów pieszo-rowerowych na całym odcinku drogi lub 
brakujących elementów ciągu pieszo-rowerowego umożliwiających 
przejazd rowerów całym odcinkiem drogi objętym projektem  

1 

Budowa parkingów dla podróżnych 1 

Budowa kanalizacji teletechnicznej 1 

W projekcie przeanalizowano ryzyko zalania, podtopienia, osuwiska czy 
innego niekorzystnego zdarzenia, skutkującego uszkodzeniem lub 
zniszczeniem infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu 
(tam gdzie ma to uzasadnienie, zastosowano rozwiązania zwiększające 
odporność infrastruktury w przypadku nasilonej częstotliwości 
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych lub też rozwiązania 
ograniczające ryzyko wpływu tego typu zjawisk na zachowanie stabilności 
i trwałości projektu) 

1 

W projekcie uwzględniono rozwiązania zapobiegające uszkodzeniom lub 
przedwczesnemu zużyciu nawierzchni drogi np. dostosowujące do 
warunków okresowego występowania nawalnych deszczy czy 
gwałtownych roztopów 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ projektu na 
zwiększenie 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
użytkowników drogi. W ramach kryterium obliczamy całkowity 
współczynnik redukcji wypadkowości w oparciu o metodykę Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD): 

wr = wr1 x wr2 x wr3 

gdzie: 

wr – całkowity współczynnik redukcji wypadkowości, 

wr1, wr2, wr3 – współczynniki redukcji wypadkowości przypisane danym 
środkom poprawy bezpieczeństwa (dokładnie trzy najkorzystniejsze z 
punktu widzenia analizy ekonomicznej). Jeżeli w projekcie nie 
zastosowano co najmniej trzech środków poprawy bezpieczeństwa, do 
wyliczenia całkowitego współczynnika należy zastosować najniższy 
współczynnik redukcji z listy tyle razy, ile współczynników brakuje. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
przynależność wskaźnika wr do poszczególnych przedziałów (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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Wykorzystujemy współczynniki redukcji liczby zdarzeń drogowych i ofiar 
dla inwestycji modernizacyjnych wyłącznie z poniższej listy 

− Budowa azyli centralnych w osi jezdni  0,65 

− Budowa azylu centralnego na dojeździe do skrzyżowania  0,55 

− Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych  0,92 

− Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych  0,76 

− Budowa zatoki autobusowej na obszarach niezabudowanych  0,88 

− Budowa naprzemiennych skrętów w lewo na skrzyżowaniu  0,85 

− Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach  0,80 

− Zamknięcie jednego dojazdu na skrzyżowaniu o 4 wlotach  0,77 

− Wydzielenie pasów do lewoskrętu na skrzyżowaniach bez 
sygnalizacji świetlnej  0,75 

− Wydzielenie pasów i fazy świateł do skrętu na skrzyżowaniach z 
sygnalizacją świetlną  0,80 

− Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa 
chodnika lub ścieżki rowerowej  0,82 

 

Współczynniki redukcji liczby zdarzeń drogowych i ofiar dla inwestycji 
dotyczących budowy  (można wykorzystać do wyliczeń wyłącznie środki 
poprawy bezpieczeństwa z poniższej listy): 

− Budowa wygrodzenia wzdłuż chodnika  0,85 

− Dobudowa drugiej jezdni  0,60 

− Wydzielenie pasa dla ruchu rowerowego na jezdni  0,90 

− Wydzielenie pasa dla ruchu ciężkiego / wolnego  0,90 

− Poprawa szorstkości nawierzchni poza skrzyżowaniem  0,90 

− Instalacja barier ochronnych wzdłuż krawędzi jezdni  0,85 

− Usunięcie przeszkód stałych z otoczenia drogi np. drzew, słupów itp. 
 0,60 

− Budowa tunelu dla ruchu pojazdów lub ruchu niezmotoryzowanego 
(segregacja ruchu)  0,65 

− Wydzielenie pasa dla pojazdów włączających się do ruchu  0,95 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,60; 1,00) 

5 3 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,50; 0,60) 

4 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,40; 0,50) 

3 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,30; 0,40) 

2 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,20; 0,30) 

1 
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Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,00; 0,20) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w 
trakcie realizacji lub wybranych do realizacji i współfinansowanych ze 
środków zagranicznych i polskich m.in. funduszy europejskich, szczególnie 
z PI 9b oraz 4e, 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo spełnienia kilku warunków 
określonych w Metodzie pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie większej 
liczby punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów 
sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia 
spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

4 2 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w 
pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych 
samych użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska i inne 
polityki horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
szans kobiet i mężczyzn oraz realizacji zasady dostępności, także 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych 
środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na 
środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 1 tj. 5 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 
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Wpływ na zrównoważony rozwój:  1 

Projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. baterii 
solarnych zasilających znaki i urządzenia ostrzegawcze, recykling 
nawierzchni bitumicznych itp. 

1 

Budowa ogrodzeń dla zwierząt (w miejscach występowania zwierząt) 0,5 

Budowa ekranów akustycznych (w miejscach, gdzie jest to konieczne) 0,5 

Budowa pasów zieleni 0,5 

Budowa przejść dla zwierząt 1 

Budowa urządzeń odwadniających 0,5 

Budowa kanalizacji deszczowej 1 

Budowa zbiorników odparowujących 0,5 

Budowa separatorów dla wód opadowych 0,5 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Przygotowanie infrastruktury w taki sposób, który ułatwi dostęp 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych), 
wykraczające poza obowiązujące wymogi przepisów prawa 

1 

 

 

 

DZIAŁANIE 8.3 TRANSPORT KOLEJOWY 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Miejsce realizacji 
projektu na 
terenach szczególnie 
istotnych z punktu 
widzenia celów RPO 
WL 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje zwiększenie dostępności do sieci TEN-T, a także 
przynależność miejsca realizacji projektu do gmin objętych obszarami 
strategicznej interwencji (OSI) zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 z perspektywą do 2030 r. 
Punkty są przyznawane za spełnienie każdego punktu (niezależnie od 
pozostałych). Punktowane są poszczególne miejsca realizacji projektu, 
projekt może uzyskać punkty zarówno za zwiększenie dostępności, jak i 
przynależność do kilku OSI. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt dotyczy sieci kolejowej stanowiącej połączenie regionalnej sieci 
transportowej z siecią TEN-T zarówno na potrzeby transportu towarowego 
oraz pasażerskiego 

3 3 
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Projekt dotyczy zwiększenia dostępności do obszarów przemysłowych oraz 
innych ośrodków gospodarczych (infrastruktura objęta projektem 
bezpośrednio prowadzi do tych obszarów lub ośrodków i powoduje 
zwiększenie przepustowości lub skrócenie czasu dojazdu) 

3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 1: Lubelski 
Obszar Metropolitalny 

3 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 2: 
Miasta subregionalne 

2 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 3: Obszary 
przygraniczne 

1 

Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) nr 4: 
Gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych 

1 

Kryteria skuteczności / efektywności 

(maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia w ramach kryterium wynosi 25 pkt) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Efektywność 
kosztowa 1 km 
przebudowanej lub 
zmodernizowanej 
linii kolejowej 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
2 806 178 zł/km i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego 

dla danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR 
dla projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w 
projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i 
przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu 
dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz 
przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie 
występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie 
wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
2 104 633 zł/km włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 2 104 634 do 2 806 177 zł/km włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 2 806 178 do 3 507 722 zł/km włącznie) 

2 
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Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (3 507 723 zł/km i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Efektywność 
kosztowa zakupu 1 
pojazdu kolejowego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
5 156 283 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego 

dla danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR 
dla projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w 
projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i 
przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu 
dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz 
przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie 
występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie 
wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
3 867 212 zł/os. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 3 867 213 do 5 156 282 zł/os. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 5 156 283 do 6 445 353 zł/os. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (6 445 354 zł/os. i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
oszczędność 
zasobów oraz jakość 
użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania wpływające na poprawę jakości 
podróżowania. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Zainstalowanie systemów informacji dla podróżnych w zakupionym / 
odnowionym taborze 

3 4 

Wdrożenie systemów informatycznych w logistyce i transporcie 
multimodalnym202 (obsługa taboru, „śledzenie” towarów i bagaży, 
gospodarka magazynowa) 

2 

Zwiększenie prędkości maksymalnej lub prędkości średniej na linii kolejowej 
o więcej niż 10%, w tym likwidacja punktowych lub odcinkowych ograniczeń 
prędkości na odcinku linii kolejowej, na którym w ramach projektu 
prowadzone będą prace 

2 

Przystosowanie wagonów do przewozu rowerów, wózków itp. (ułatwione 
wejście, specjalny przedział itp.) 

2 

Poprawa jakości oczekiwania na pociąg przez podróżnych  1 

Wdrożenie systemów poprawiających dostępność do informacji na temat 
systemu transportu dla wszystkich zainteresowanych (informacje o 
rozkładach jazdy, dogodnych przesiadkach, połączeniach itd.)  

1 

  

Usunięcie technicznych przyczyn punktowego lub odcinkowego zmniejszenia 
dopuszczalnego nacisku na odcinku linii kolejowej, na którym w ramach 
projektu prowadzone będą prace. 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ projektu na 
zwiększenie 
bezpieczeństwa w 
ruchu kolejowym 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników 
infrastruktury kolejowej oraz uczestników innych gałęzi transportu w 
przypadku, gdy korytarze transportu kolejowego przebiegają wspólnie z 
korytarzami transportu indywidualnego. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Zakup taboru spełniającego podwyższone (w stosunku do wymagań) normy 
bezpieczeństwa 

4  

4 

Likwidacja przejazdów kolejowych na rzecz skrzyżowań bezkolizyjnych 3 

Zastosowanie nowoczesnych systemów sygnalizacji 2 

Zastosowanie systemów kontroli pociągów 2 

Podniesienie kategorii przejazdu kolejowego z E do C, C do A, B do A203 2 

 
202  Transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu. 

203  W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744) Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dzielą się na następujące kategorie: 1) kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy 
jest kierowany: a) przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje, b) przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń́ 
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Podniesienie kategorii przejazdu kolejowego z E do D, D do C, C do B 1 

Wybudowanie oświetlenia na przejeździe kolejowym 1 

Poprawa stanu technicznego nawierzchni i rozjazdów 0.5 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt łączy co 
najmniej dwie różne gałęzie transportu204 (oprócz transportu kolejowego) 
wykorzystując możliwości, jakie daje transport intermodalny 

4 2 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu 
w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników (np. zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych oraz 
innych ośrodków gospodarczych i przyczynia się do promowania integracji 
systemu transportu) 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych 
samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 
przejazdowych wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość ́ jezdni; 2) kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów 
przejazdowych, wyposażonych w sygnalizację świetlną i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku: a) wjazdu na przejazd albo b) wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu; 3) kategoria C – przejazdy kolejowo-
drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizację świetlną; 4) kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są 
wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu; 5) kategoria E – przejścia wyposażone w: a) półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo b) kołowrotki, barierki lub 
labirynty; 6) kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników lub 2) zgodnie 
z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B. 

204  Mają tu zastosowanie następujące gałęzie transportu (nie licząc transportu kolejowego): w ramach transportu pasażerskiego: 1) publiczny pasażerski transport drogowy, 2) transport samochodowy i 
motocyklowy; 3) transport powietrzny; 4) transport wodny; oraz w ramach transportu towarowego: 5) transport ciężarowy; 6) transport wodny.  
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4 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   2 

Projekt zakłada wykorzystanie biopaliw  1 

Projekt wykorzystuje rozwiązania o emisji gazów cieplarnianych niższej niż 
przewidują polskie normy 

1 

Projekt przewiduje budowę przejść dla zwierząt 1 

Projekt przewiduje budowę ogrodzeń dla zwierząt  0.5 

Projekt przewiduje budowę ekranów akustycznych i innych zabezpieczeń 
przeciwhałasowych 

0.5 

Projekt przewiduje budowę pasów zieleni 0.5 

Projekt przewiduje budowę urządzeń odwadniających torowiska (rowy, ławy 
lub skarpy) 

0.5 

Projekt przewiduje budowę separatorów dla wód opadowych 0.5 

Projekt przewiduje wykorzystanie pow. 30% ilości elementów podlegających 
recyklingowi w stosunku do wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji 
robót budowlanych 

0.5 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

  

Przystosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się, wykraczające poza obowiązujące wymogi 
przepisów prawa 

1 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing 
usług uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom 
zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. 
niepełnosprawnych) 

0.5  

 

DZIAŁANIE 8.4 TRANSPORT W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH  
LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 
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KRYTERIA TRAFNOŚCI 

1 Stopień realizacji 
wskaźników Strategii 
ZIT LOF 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje stopień realizacji wskaźników monitoringu realizacji Celów 
Rozwojowych Strategii ZIT LOF. Jest ono oceniane na podstawie wzoru, który 
wylicza średni poziom realizacji przez oceniany projekt trzech najbardziej 
adekwatnych do projektu wskaźników Strategii ZIT LOF w ramach priorytetu 
rozwojowego 2.1 Rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego na 
obszarze LOF (wspierane w ramach RPO WL 2014-2020 – PI 7b (działanie 8.4), 
POPW 2014- 2020 – 7b). 

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: 

k) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

l) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Pomiar punktów odbywa się poprzez porównanie wartości maksymalnie 
trzech wskaźników realizowanych w projekcie do wartości docelowej 
wskaźników monitoringu realizacji Celów Rozwojowych Strategii ZIT LOF i 
przemnożenie jej przez maksymalną liczbę możliwych do uzyskania punktów 
według wzoru:  

𝐿 =
1

3
× (

𝑊𝑝1

𝑊𝑠1
+

𝑊𝑝2

𝑊𝑠2
+

𝑊𝑝3

𝑊𝑠3
) × 5 𝑝𝑘𝑡 

gdzie:  

𝐿  liczba punktów przyznana za kryterium 

𝑊𝑠 wartości trzech wybranych wskaźników monitoringu realizacji Celów 
Rozwojowych zapisane w Strategii ZIT LOF (wartość docelowa (2020) z 
Tabeli 5, s. 87–88); należy wybrać w pierwszej kolejności te wskaźniki, 
których wartości projekt realizuje w największym stopniu; można 
wybrać wyłącznie wskaźniki posiadające wartości docelowe 

𝑊𝑝𝑖  wartości trzech wskaźników osiąganych w ramach projektu; jeżeli 

projekt nie realizuje danego wskaźnika, należy wpisać w tym przypadku 
wartość zero 

5 3 

2 Zasięg oddziaływania 
projektu na obszarze 
ZIT 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje zasięg terytorialny oddziaływania projektu na obszar ZIT. 

Punkty są przyznawane za spełnienie jednego z warunków zapisanych 
w metodach pomiaru.  

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 oraz ich wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt). 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt oddziałuje na 9–16 gmin 5 2 

Projekt oddziałuje na 2–8 gmin 3 

Projekt oddziałuje na 1 gminę 1 

Kryteria skuteczności / efektywności 
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(maksymalnie za kryterium skuteczności/ efektywności można przyznać 25 pkt) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A Efektywność 
kosztowa 1 km 
wybudowanej lub 
przebudowanej / 
rozbudowanej drogi 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
7 585 524 zł/km (dla 1 km budowanej drogi) i 2 122 156 zł/km (dla 1 km 
przebudowywanej / rozbudowywanej drogi) i będzie on stanowił punkt 
odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
przyznaje się za niego 0 punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Dla projektów budowy dróg Dla projektów przebudowy / 
rozbudowy dróg 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie 
poniżej 75% średniego kosztu (do 
5 689 142 zł/km włącznie) 

Efektywność kosztowa na 
poziomie poniżej 75% średniego 
kosztu (do 1 591 617 zł/km 
włącznie) 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 5 689 143 do 
7 585 523 zł/km włącznie) 

Efektywność kosztowa na 
poziomie wyższym lub równym 
75% i niższym niż 100% średniego 
kosztu (od 1 591 618 do 2 122 156 
zł/km włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 7 585 524 do 
9 481 904 zł/km włącznie) 

Efektywność kosztowa na 
poziomie wyższym lub równym 
100% i niższym niż 125% 
średniego kosztu (od 2 122 157 
do 2 652 695 zł/km włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (9 481 905 zł/km i więcej) 

Efektywność kosztowa na 
poziomie wyższym lub równym 
125% średniego kosztu (2 652 696 
zł/km i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1B Efektywność 
kosztowa 
wybudowania/zmod
ernizowania 1 
urządzenia 
bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 51 565 
zł/os. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do 
pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
przyznaje się za niego 0 punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 38 673 
zł/os. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 38 674 do 51 564 zł/os. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 51 565 do 64 455 zł/os. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (64 456 zł/os. i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
oszczędność zasobów 
oraz jakość 
użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania wpływające na poprawę jakości 
podróżowania. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Zwiększenie prędkości maksymalnej lub prędkości średniej na drodze o 
więcej niż 10%, w tym likwidacja punktowych lub odcinkowych ograniczeń 
prędkości na odcinku drogi, na którym w ramach projektu prowadzone będą 

2 4 
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prace (zastosowanie rozwiązań zmniejszających zatory i usuwające wąskie 
gardła w ciągu drogi) 

Po realizacji projektu nastąpi wzrost nośności drogi do 100 kN lub więcej 1 

Budowa ciągów pieszo-rowerowych na całym odcinku drogi lub brakujących 
elementów ciągu pieszo-rowerowego umożliwiających przejazd rowerów 
całym odcinkiem drogi objętym projektem  

1 

Budowa parkingów dla podróżnych 1 

Budowa kanalizacji teletechnicznej 1 

W projekcie przeanalizowano ryzyko zalania, podtopienia, osuwiska czy 
innego niekorzystnego zdarzenia, skutkującego uszkodzeniem lub 
zniszczeniem infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu (tam, 
gdzie ma to uzasadnienie, zastosowano rozwiązania zwiększające odporność 
infrastruktury w przypadku nasilonej częstotliwości występowania 
ekstremalnych zjawisk pogodowych lub też rozwiązania ograniczające ryzyko 
wpływu tego typu zjawisk na zachowanie stabilności i trwałości projektu) 

1 

W projekcie uwzględniono rozwiązania zapobiegające uszkodzeniom lub 
przedwczesnemu zużyciu nawierzchni drogi np. dostosowujące do warunków 
okresowego występowania nawalnych deszczy czy gwałtownych roztopów 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ projektu na 
zwiększenie 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników 
drogi. W ramach kryterium obliczamy całkowity współczynnik redukcji 
wypadkowości w oparciu o metodykę Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego (KRBRD): 

wr = wr1 x wr2 x wr3 

gdzie: 

wr – całkowity współczynnik redukcji wypadkowości, 

wr1, wr2, wr3 – współczynniki redukcji wypadkowości przypisane danym 
środkom poprawy bezpieczeństwa (dokładnie trzy najkorzystniejsze z punktu 
widzenia analizy ekonomicznej). Jeżeli w projekcie nie zastosowano co 
najmniej trzech środków poprawy bezpieczeństwa, do wyliczenia 
całkowitego współczynnika należy zastosować najniższy współczynnik 
redukcji z listy tyle razy, ile współczynników brakuje. 

Wykorzystujemy współczynniki redukcji liczby zdarzeń drogowych i ofiar dla 
inwestycji modernizacyjnych wyłącznie z poniższej listy 

− Budowa azyli centralnych w osi jezdni  0,65 

− Budowa azylu centralnego na dojeździe do skrzyżowania  0,55 

− Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych  0,92 

− Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych  0,76 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
za przynależność wskaźnika wr do poszczególnych przedziałów 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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− Budowa zatoki autobusowej na obszarach niezabudowanych  0,88 

− Budowa naprzemiennych skrętów w lewo na skrzyżowaniu  0,85 

− Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach  0,80 

− Zamknięcie jednego dojazdu na skrzyżowaniu o 4 wlotach  0,77 

− Wydzielenie pasów do lewoskrętu na skrzyżowaniach bez sygnalizacji 
świetlnej  0,75 

− Wydzielenie pasów i fazy świateł do skrętu na skrzyżowaniach z 
sygnalizacją świetlną  0,80 

− Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa chodnika 
lub ścieżki rowerowej  0,82 

 

Współczynniki redukcji liczby zdarzeń drogowych i ofiar dla inwestycji 
dotyczących budowy (można wykorzystać do wyliczeń wyłącznie środki 
poprawy bezpieczeństwa z poniższej listy): 

− Budowa wygrodzenia wzdłuż chodnika  0,85 

− Dobudowa drugiej jezdni  0,60 

− Wydzielenie pasa dla ruchu rowerowego na jezdni  0,90 

− Wydzielenie pasa dla ruchu ciężkiego / wolnego  0,90 

− Poprawa szorstkości nawierzchni poza skrzyżowaniem  0,90 

− Instalacja barier ochronnych wzdłuż krawędzi jezdni  0,85 

− Usunięcie przeszkód stałych z otoczenia drogi np. drzew, słupów itp. 
 0,60 

− Budowa tunelu dla ruchu pojazdów lub ruchu niezmotoryzowanego 
(segregacja ruchu)  0,65 

− Wydzielenie pasa dla pojazdów włączających się do ruchu  0,95 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,60; 1,00) 

5 3 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,50; 0,60) 

4 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,40; 0,50) 

3 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,30; 0,40) 

2 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,20; 0,30) 

1 

Wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości zawiera się w przedziale 
<0,00; 0,20) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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3 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w 
trakcie realizacji lub wybranych do realizacji i współfinansowanych ze 
środków zagranicznych i polskich m.in. funduszy europejskich, szczególnie z 
PI 9b oraz 4e, 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym rozwiązaniem, 
którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznie 
umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia spójność 
danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

4 2 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w 
pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych 
samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 1 tj. 5 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:  1 
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Projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. baterii 
solarnych zasilających znaki i urządzenia ostrzegawcze, recykling nawierzchni 
bitumicznych itp. 

1 

Budowa przejść dla zwierząt 1 

Budowa kanalizacji deszczowej 1 

Budowa ogrodzeń dla zwierząt (w miejscach występowania zwierząt) 0,5 

Budowa ekranów akustycznych (w miejscach, gdzie jest to konieczne) 0,5 

Budowa pasów zieleni 0,5 

Budowa urządzeń odwadniających 0,5 

Budowa zbiorników odparowujących 0,5 

Budowa separatorów dla wód opadowych 0,5 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej sytuacji 
lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym 
osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. osoby z 
niepełnosprawnościami) 

0,5 

Przygotowanie infrastruktury w taki sposób, który ułatwi dostęp 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. osób z niepełnosprawnościami), 
wykraczające poza obowiązujące wymogi przepisów prawa 

1 

 

 

DZIAŁANIE 13.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA  
(Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Kompleksowość projektu 
i ukierunkowanie na priorytety 
strategiczne określone 
w Krajowych ramach 
strategicznych. Policy Paper dla 
ochrony zdrowia na lata 2014-
2020 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje projekty wspierające przeniesienie akcentów z usług 
wymagających hospitalizacji na rzecz POZ i AOS, a zatem projekty kompleksowe 
– przyczyniające się jednocześnie do poprawy stanu zdrowia w obszarach 
priorytetowych określonych przez Krajowe ramy strategiczne polityki w 
obszarze ochrony zdrowia (tzw. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-
2020).  

Punkty są przyznawane wielokrotnie za spełnienie każdego warunku. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego z 
warunków kryterium. 
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Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt zwiększa dostępność i/lub jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób 
układu krążenia 

1 5 

Projekt zwiększa dostępność i/lub jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób 
nowotworowych 

1 

Projekt zwiększa dostępność i/lub jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób 
układu kostno-stawowo-mięśniowego 

1 

Projekt zwiększa dostępność i/lub jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób 
układu oddechowego 

1 

Projekt zwiększa dostępność i/lub jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób 
psychicznych 

1 

Projekt zwiększa dostępność i/lub jakość usług zdrowotnych w zakresie 
schorzeń specyficznych dla obszaru województwa zgodnie z Programem 
Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, 
czerwiec 2014 r. (inne niż wymienione w pozostałych warunkach) 

1 

Projekt zwiększa dostępność i/lub jakość usług zdrowotnych w zakresie opieki 
nad matką i dzieckiem (położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria, 
kardiologia i kardiochirurgia dziecięca, chirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, 
psychiatria dziecięca, hematologia i onkologia dziecięca) 

2 

Projekt zwiększa dostępność i/lub jakość usług zdrowotnych w zakresie opieki 
nad osobami starszymi (zwłaszcza w zakresie niedoborów infrastruktury 
ambulatoryjnej, świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, a także 
ograniczonej sieci opieki paliatywnej i terminalnej) 

2 

Projekt dotyczy podmiotów funkcjonujących w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej  

5 

Kryteria skuteczności / efektywności205 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A. Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 podmiotu 
leczniczego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 1 263 584 
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

 
205  W obu kryteriach skuteczności / efektywności przyznawane są punkty zgodnie z opisem znaczenia kryterium – od 0 do 5 pkt. Następnie z obu wielkości wyliczana jest średnia punktów i mnożona przez 

wagę kryterium – 5, stąd za oba kryteria skuteczności / efektywności można uzyskać maksymalnie 25 pkt. 
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b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie 
oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie 
występuje w projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie 
wylicza się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 947 687 
zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 947 688 do 1 263 583 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 1 263 584 do 1 579 479 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (1 579 480 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1B. Efektywność kosztowa 1 zł 
nakładów inwestycyjnych na 
zakup aparatury medycznej 
pochodzącej z EFRR 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 złotówki 
nakładów inwestycyjnych na zakup aparatury medycznej w projekcie w 
porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w 
Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 1,40 i będzie on stanowił punkt odniesienia 
podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (wartość nakładów 
inwestycyjnych na zakup aparatury medycznej netto – 
dofinansowanie i wkład własny), a następnie sprawdzeniu, w 
którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli 
wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego kosztu 
jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego 
punktów), 
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c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 1,04 
włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 1,05 do 1,39 włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 1,4 do 1,74 włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (1,75 i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników, oszczędność 
zasobów oraz jakość 
użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania wpływające na poprawę jakości: 
reorganizujące i restrukturyzujące podmioty lecznicze w celu maksymalizacji 
wykorzystania infrastruktury, przyczyniające się do zmniejszenia dysproporcji 
regionalnych w dostępie do świadczeń medycznych, stosujące 
zindywidualizowane podejście do pacjentów, wpisujące się w systemy 
zarządzania, promocji i komunikacji w obszarze zdrowia oraz stosujące 
nowoczesne technologie informacyjne, a także rozwiązania zwiększające 
bezpieczeństwo obiektów i użytkowników. Premiowane będą również projekty 
realizowane na obszarach zdegradowanych. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt wprowadza rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia jakości lub 
dostępności do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych 

0,5 5 

Projekt jest realizowany na terenie zdegradowanych i obejmuje inwestycje 
niezbędne do kompleksowej rewitalizacji danego obszaru zgodnie z Rozdziałem 
IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji pkt. A.1 SzOOP RPO WL  

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmioty świadczące podstawową opiekę 
zdrowotną znajdujące się na terenie powiatów, w których wskaźnik liczby 
świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na 10 tys. ludności206 jest 
wyższy niż wartość dla województwa (42 733) 

0,5 

 
206  Liczba świadczeń na 10 tys. ludności po standaryzacji dla poszczególnych powiatów jest publikowana w Mapach potrzeb zdrowotnych dla województwa lubelskiego w rozdziale „Świadczenia Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej”, w tabeli „Liczba sprawozdanych świadczeń lekarzy POZ w powiatach (2014)” (http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/wojewodztwo-lubelskie/) 

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/wojewodztwo-lubelskie/
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Projekt jest realizowany przez podmioty świadczące podstawową opiekę 
zdrowotną znajdujące się na terenie powiatów, w których udział świadczeń 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej udzielanych pacjentom w grupie 
wiekowej 0-5 lat oraz 65+ jest wyższy niż odpowiednie wartości dla 
województwa (43%)207 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmioty świadczące podstawową opiekę 
zdrowotną znajdujące się na terenie powiatów, w których wskaźnik 
wykorzystania nagłej opieki medycznej jest poniżej średniej dla województwa 
(28,4%) lub podmioty zobowiązują się do osiągniecia w wyniku realizacji 
projektu wartości niższej niż wartość dla województwa208 

0,5 

Projekt jest realizowany na rzecz typu poradni, dla których liczba porad na 100 
tys. ludności w danym województwie jest mniejsza niż wartość dla Polski209 

0,5 

Projekt przewiduje działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji 
wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania 
infrastruktury, w tym sąsiadującej oraz stopnia jej dostosowania do istniejących 
deficytów 

0,5 

W przypadku projektów dotyczących opieki długoterminowej, geriatrycznej, 
hospicyjnej lub paliatywnej, projekt wprowadza rozwiązania ułatwiające rozwój 
zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, w szczególności 
środowiskowych form opieki210 (projekt zawiera działania mające na celu 
przejście od opieki instytucjonalnej do środowiskowej zgodnie z 
„Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” 
oraz z „Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020”). 

0,5 

Projekt przewiduje rozwiązania przyczyniające się do skrócenia czasu 
oczekiwania na świadczenia zdrowotne lub przyczyni się do zmniejszenia liczby 
osób oczekujących na świadczenie zdrowotne dłużej niż średni czas oczekiwania 
na dane świadczenie w roku poprzedzającym uruchomienie projektu 

0,5 

Projekt zakłada przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu 
lecznictwa szpitalnego na rzecz POZ i AOS poprzez wprowadzenie lub rozwój 
opieki koordynowanej211  

0,5 

 
207  Udział świadczeń udzielanych pacjentom w grupie wiekowej 0-5 lat oraz 65+ należy wyliczyć z tabeli „Liczba sprawozdanych świadczeń lekarzy POZ (w tys.) w podziale na grupy wiekowe” w rozdziale 
„Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej” Map potrzeb zdrowotnych dla województwa lubelskiego (http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/wojewodztwo-lubelskie/) 
208  Wskaźnik wykorzystania nagłej opieki medycznej dla powiatu należy pobrać z wykresu (mapy) „Wskaźnik wykorzystania nagłej opieki medycznej w powiatach województwa lubelskiego” opublikowanej w 
Mapach potrzeb zdrowotnych dla województwa lubelskiego (http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/wojewodztwo-lubelskie/) 
209  Metoda pomiaru dotyczy poradni, które zostały wybrane i opisane w Mapach potrzeb zdrowotnych dla województwa lubelskiego w rozdziale „Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna”. Wartości dla 
województwa lubelskiego są opublikowane na odpowiednich wykresach (mapach) w tych dokumentach i stanowią podstawę oceny tą metodą pomiaru.  
210  Zgodnie z zapisami Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, s. 133 i dalsze. 
211  Rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (str. 191). 

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/wojewodztwo-lubelskie/
http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/wojewodztwo-lubelskie/
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Projekt przyczynia się do zwiększenia wykrywalności tych nowotworów, dla 
których struktura stadiów jest najmniej korzystna w danym regionie (dotyczy 
projektów w zakresie onkologii) 

0,5 

Projekt przyczynia się do zwiększenia udziału świadczeń w zakresie 
chemioterapii w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym (dotyczy projektów 
w zakresie onkologii) 

0,5 

Projekt przyczynia się do wcześniejszego wykrywania nowotworów złośliwych, 
np. poprzez premiowanie projektów realizowanych w podmiotach, które 
wdrażają programy profilaktyczne w powiatach, w których dane dotyczące 
epidemiologii (np. standaryzowany współczynnik chorobowości) wynikające z 
danych zawartych we właściwych mapach potrzeb zdrowotnych lub danych 
źródłowych do ww. map potrzeb zdrowotnych są najwyższe w danym 
województwie (dotyczy projektów w zakresie onkologii) 

0,5 

Projekt zakłada wsparcie w zakresie zwiększenia dostępu do rehabilitacji 
kardiologicznej. Przez zwiększenie dostępu należy rozumieć m.in. zwiększenie 
liczby udzielanych świadczeń prze dany podmiot, zwiększenie liczby podmiotów 
udzielających świadczeń (dotyczy projektów w zakresie kardiologii) 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y), które zapewniają (lub które 
zobowiążą się do zapewnienia w wyniku realizacji projektu)212 kompleksową 
opiekę psychiatryczną, obejmującą swoim zakresem podmiot udzielający 
świadczeń w pięciu formach leczenia: oddział dzienny213, poradnia214, izba 
przyjęć215 lub szpitalny oddział ratunkowy216, oddział całodobowy217, zespół 
leczenia środowiskowego218 na terenie jednego powiatu lub powiatów 
sąsiadujących (dotyczy projektów w obszarze zaburzeń psychicznych) 

0,5 

Projekt jest realizowany na rzecz wsparcia innych niż stacjonarne form opieki 
psychiatrycznej, tj. oddziałów dziennych lub ambulatoryjnej opieki 
psychiatrycznej (poradnie oraz zespoły leczenia środowiskowego) (dotyczy 
projektów w obszarze zaburzeń psychicznych) 

0,5 

Projekt jest realizowany w powiatach, w których dotychczas nie były dostępne 
następujące formy leczenia: poradnie, oddziały dzienne, zespoły leczenia 
środowiskowego, a dzięki realizacji projektu są one dostępne (dotyczy 
projektów w obszarze zaburzeń psychicznych) 

0,5 

 
212  Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości. 
213  VIII część kodu resortowego: 2700, 2702, 2704, 2706, 2710. 
214  VIII część kodu resortowego: 1700, 1702, 1704, 1706, 1710, 1750, 1790. 
215  VIII część kodu resortowego: 4900. 
216  VIII część kodu resortowego: 3300. 
217  VIII część kodu resortowego: 4700, 4702, 4704, 4710, 4712, 4714, 4716. 
218  VIII część kodu resortowego: 2730, 2732. 



317 
 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y), które zapewniają (lub które 
zobowiążą się do zapewnienia w wyniku realizacji projektu)219 dostęp do 
różnorodnych form opieki rehabilitacyjnej 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y), które zobowiążą się do zwiększenia 
udziału pacjentów rehabilitowanych po hospitalizacji w wyniku realizacji 
projektu220 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y) znajdujące się na terenie powiatów, 
w których dotychczas nie były udzielane świadczenia w zakresie opieki 
paliatywnej lub hospicyjnej oraz w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych wykonywanych w ramach opieki długoterminowej (dotyczy 
wyłącznie projektów w zakresie opieki paliatywnej lub hospicyjnej oraz w 
zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych wykonywanych w ramach 
opieki długoterminowej) 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y) świadczące podstawową opiekę 
zdrowotną, w których realizowane są programy profilaktyczne 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y) świadczące podstawową opiekę 
zdrowotną, w których istnieje lub które zobowiążą się do zapewnienia w wyniku 
realizacji projektu współpracy z co najmniej jednym specjalistą w obszarze 
zdrowia publicznego, w szczególności psychologiem lub dietetykiem, w celu 
zapewnienia kompleksowości i ciągłości sprawowania opieki221 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y) świadczące podstawową opiekę 
zdrowotną, w których istnieją i są wdrażane lub które zobowiążą się do 
opracowania i wdrożenia w wyniku realizacji projektu planów działań 
profilaktycznych, z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych i potrzeb 
zdrowotnych populacji objętej opieką222 

0,5 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Partnerstwo w projekcie Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty wspierające rozwój opieki koordynowanej. 
Premiowane będą tutaj projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty 
przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów 
leczniczych. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeżeli występują) prowadzą Koordynowaną 
Opiekę Zdrowotną (KOZ) tj. należą do jednej sieci współpracujących ze sobą 

3 3 

 
219  Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości. 
220  Jak wyżej. 
221  Jak wyżej. 
222  Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości. 
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dostawców usług (co najmniej podmiot prowadzący POZ oraz AOS), którą 
zarządza koordynator – lekarz pierwszego kontaktu 

Projekt przewiduje działania konsolidacyjne i podjęcie innych form współpracy 
z podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w ramach 
modelu opieki koordynowanej 

1 

Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym reprezentującym 
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej 

1 

Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową 
repezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej 2 letnie 
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu danej grupy 
chorób 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 
zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub 
korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój 
odnawialnych źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 2 

Projekt zakłada rozwiązania przyczyniające się do poprawy efektywności 
energetycznej, w szczególności do obniżenia zużycia energii lub 
efektywniejszego jej wykorzystywania lub zmniejszenia energochłonności 
obiektu 

3 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami: 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej sytuacji 
lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym 
osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) na 
umowę o pracę 

1 

Przygotowanie infrastruktury w taki sposób, który ułatwi dostęp 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) w stopniu 
wyższym niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa 

1 

Stworzenie systemu mobilności wykorzystującego różne urządzenia (np. wózki 
do transportu wewnątrz budynków) w celu umożliwienia korzystania z usług 

1 
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osobom zależnym lub mającym problemy z poruszaniem się (np. dla osób 
starszych) 

 

 

DZIAŁANIE 13.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA  
(Szpitale) 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Kompleksowość projektu 
i opieki medycznej oraz jej 
koncentracja 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje projekty wspierające rozwój opieki koordynowanej, 
zapewniające wykonywanie zabiegów kompleksowych, a także kompleksową 
opiekę zdrowotną (kardiologiczną i onkologiczną) oraz koncentrujące udzielane 
świadczenia zdrowotne w jednym oddziale,  

Punkty są przyznawane wielokrotnie za spełnienie każdego warunku. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego 
z warunków kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt zakłada przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu 
lecznictwa szpitalnego na rzecz POZ i AOS poprzez wprowadzenie lub rozwój 
opieki koordynowanej223 

2 3 

Projekt przyczynia się do koncentracji wykonywania zabiegów 
kompleksowych224, w przypadku gdy na oddziale są wykonywane takie zabiegi. 
Oznacza to, że projekt jest premiowany w przypadku, kiedy realizowany jest na 
rzecz oddziału, który realizuje co najmniej 60 kompleksowych zabiegów rocznie 
(w ciągu ostatniego zamkniętego okresu rozliczeniowego poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie) lub ww. wartość progowa (próg odcięcia) 
zostanie przekroczony w wyniku realizacji projektu 

1 

Wnioskodawca lub partnerzy projektu zapewnia/ją lub będzie/będą zapewniać 
najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po 
zakończeniu realizacji projektu, kompleksową opiekę onkologiczną225 

1 

 
223  Rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (str. 191). 
224  Przez zabiegi kompleksowe należy rozumieć typ zabiegów zdefiniowany zgodnie z grupami wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów 
225  Przez kompleksową opiekę onkologiczną należy rozumieć udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oprócz zakresów onkologicznych, tj. chirurgia onkologiczna, 
onkologia kliniczna, w minimum 2 innych zakresach w ramach lecznictwa szpitalnego i AOS o tym samym profilu, oraz udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń chemioterapii i radioterapii 
onkologicznej i medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej. 
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Wnioskodawca lub partnerzy projektu zapewnia/ją lub będzie/będą zapewniać 
najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po 
zakończeniu realizacji projektu, kompleksową opiekę kardiologiczną226 

1 

Projekt dotyczy oddziałów o charakterze zabiegowym, w których udział 
świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na tym 
oddziale wynosi powyżej 75% (w ciągu ostatniego zamkniętego okresu 
rozliczeniowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie) 

1 

Projekt dotyczy oddziałów o charakterze zachowawczym, w których udział 
przyjęć w trybie nagłym we wszystkich przyjęciach wynosi powyżej 30% (w 
ciągu ostatniego zamkniętego okresu rozliczeniowego poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie) 

1 

Kryteria skuteczności / efektywności227 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A. Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 podmiotu 
leczniczego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 7 590 539 
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale 
mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego 
kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za 
niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej 
przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 
15 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

 
226  Przez kompleksową opiekę kardiologiczną należy rozumieć udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych w ramach posiadanego: oddziału rehabilitacji kardiologicznej/ oddziału dziennego 
rehabilitacji kardiologicznej, lub pracowni elektrofizjologii wykonującej leczenie zaburzeń rytmu, lub oddziału kardiochirurgii, gdzie wykonywane są wysokospecjalistyczne świadczenia opieki zdrowotnej w co najmniej 
2 zakresach spośród zakresów wymienionych w lp. 7–13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych 
oraz warunków ich realizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1958). 
227  W obu kryteriach skuteczności / efektywności 1A i 1B przyznawane są punkty zgodnie z opisem znaczenia kryterium – od 0 do 5 pkt. Następnie z obu wielkości wyliczana jest średnia punktów i mnożona przez 

wagę kryterium – 3, stąd za dwa pierwsze kryteria skuteczności / efektywności można uzyskać maksymalnie 15 pkt. 
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Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 5 692 903 
zł/szt. włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 5 692 904 do 7 590 538 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 7 590 539 do 9 488 173 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (9 488 174 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1B. Efektywność kosztowa 1 zł 
nakładów inwestycyjnych na 
zakup aparatury medycznej 
pochodzącej z EFRR 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 2,07 
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (wartość nakładów 
inwestycyjnych na zakup aparatury medycznej netto – 
dofinansowanie i wkład własny), a następnie sprawdzeniu, w 
którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w 
projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów 
(jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, umownego 
kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za 
niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej 
przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 
15 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 1,54 
zł/szt. włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 1,55 do 2,06 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 2,07 do 2,58 zł/szt. włącznie) 

2 
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Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (2,59 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Efektywności podmiotu 
leczniczego w wymiarze 
finansowym 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje podmioty lecznicze o dobrej kondycji finansowej, w 
szczególności odznaczających się wysokim poziomem wskaźników rentowności 
netto, płynności, zadłużenia wymagalnego i ogólnego.  

Punkty są przyznawane wielokrotnie jako suma punktów uzyskanych za poziom 
każdego z trzech wskaźników (w ramach jednego wskaźnika można przyznać 
punkty za spełnienie tylko jednego warunku). Wskaźniki należy liczyć w 
następujący sposób: 

 

Wskaźnik rentowności netto: 

 

wynik netto

przychody ogółem

(tzn. przychody netto ze sprzedaży
+ pozostałe przychody operacyjne

+ przychody finansowe)

 

 

Wskaźnik bieżącej płynności: 

 

aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe
 

 

Wskaźnik zadłużenia wymagalnego (stosunek zobowiązań wymagalnych na 
koniec danego roku do przychodów na dany rok): 

 

zobowiązania wymagalne
na koniec danego roku 

przychody ogółem

(tzn. przychody netto ze sprzedaży
+ pozostałe przychody operacyjne

+ przychody finansowe)

 

 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (stosunek zobowiązań długo-  

i krótkoterminowych oraz rezerw na koniec danego roku do przychodów na 
dany rok): 

 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego 
z warunków kryterium.  
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zobowiązania długoterminowe

+ zobowiązania krótkoterminowe
+ rezerwy na zobowiązania

przychody ogółem

(tzn. przychody netto ze sprzedaży
+ pozostałe przychody operacyjne

+ przychody finansowe)

 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wskaźnik rentowności netto:  2 

>3,00% 1,5 

(1,50%; 3,00%> 1 

<0,00%; 1,50%> 0,5 

<0,00% 0 

Wskaźnik bieżącej płynności:  

>1,20 1,5 

(0,90; 1,20> 1 

(0,60; 0,90> 0,5 

≤0,60 0 

Wskaźnik zadłużenia wymagalnego:  

0,00 1 

(0,00; 0,05> 0,5 

(0,05; 0,10> 0,25 

>0,10 0 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego:  

≤0,25 1 

(0,25; 0,50> 0,5 

>0,50 0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na poprawę organizacji 
i funkcjonowania podmiotu 
leczniczego 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania wpływające na poprawę organizacji i 
funkcjonowania podmiotu leczniczego, w szczególności przeprowadzające 
restrukturyzację finansową (rozumianą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 
2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  
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zdrowotnej, Dz.U. 2005 nr 78 poz. 684 z późn. zm.) i reorganizację (na 
podstawie zaakceptowanych i pozytywnie ocenionych przez wojewodę 
programu reorganizacji lub programu naprawczego) pracy podmiotu (lub też 
realizowane na obszarach zdegradowanych), ułatwiające rozwój 
zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem. Punktowane będą 
również posiadane akredytacje lub przygotowanie do nich – jako zewnętrzny 
mechanizm poprawiający funkcjonowanie podmiotu.  

Punkty są przyznawane wielokrotnie za spełnienie każdego warunku. 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium.  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przewiduje poprawę wskaźnika „przelotowości”, tj. liczby osób 
leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne 

1 3 

Projekt przewiduje działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji 
wewnątrz podmiotów leczniczych (posiadających zatwierdzony przez podmiot 
tworzący program restrukturyzacji zaktualizowany w oparciu o dane wynikające 
z map potrzeb zdrowotnych, zawierający działania prowadzące do poprawy ich 
efektywności), w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym 
sąsiadującej oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów 

1 

W przypadku projektów dotyczących opieki długoterminowej, geriatrycznej, 
hospicyjnej lub paliatywnej, projekt wprowadza rozwiązania ułatwiające rozwój 
zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, w szczególności 
środowiskowych form opieki (projekt zawiera działania mające na celu przejście 
od opieki instytucjonalnej do środowiskowej zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi 
wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” oraz z „Krajowym Programem 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020”) 

1 

Projekt przewiduje przesunięcie świadczeń z oddziału gruźlicy lub chorób płuc 
do oddziałów chorób wewnętrznych (z wyłączeniem ośrodków specjalizujących 
się w diagnostyce pulmonologicznej, w szczególności w diagnostyce inwazyjnej 
i leczeniu specjalistycznych schorzeń pulmonologicznych) 

1 

Projekty w zakresie opieki nad matką i dzieckiem są realizowane w oddziałach 
neonatologicznych zlokalizowanych w podmiotach wysokospecjalistycznych (1 
pkt – oddział neonatologiczny o pierwszym poziomie referencyjnym, 2 pkt – 
oddział neonatologiczny o drugim poziomie referencyjnym, 3 pkt – oddział 
neonatologiczny o trzecim poziomie referencyjnym)  

max 3 

Projekt zakłada wykorzystywanie zakupionych w projekcie wyrobów 
medycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych w zakresie AOS 

1 

Wnioskodawca lub partner(zy) projektu posiadają akredytację wydaną na 
podstawie ustawy o akredytacji o ochronie zdrowia228 lub są w okresie 

1 

 
228  wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. Lista organizacji z aktualnym certyfikatem akredytacji dostępna jest na stronie internetowej: 
http://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php 
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przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej229 lub posiadają 
certyfikat normy EN 15224 – Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania 
Jakością 

Działania w ramach projektu230 mają wpływ na poprawę organizacji i 
funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz są realizowane na obszarze 
objętym rewitalizacją i dotyczą inwestycji niezbędnych do kompleksowej 
rewitalizacji danego obszaru. 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Wpływ na jakość usług 
medycznych, w tym ich 
dostępność i skuteczność 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania wpływające na poprawę jakości, w tym 
dostępności do usług medycznych, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia 
zdrowotne lub przyczyni się do zmniejszenia liczby osób oczekujących na 
świadczenie zdrowotne. Premiowane będą również projekty przyczyniające się 
do zwiększenia skuteczności w wykrywaniu i leczeniu nowotworów.  

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt wprowadza rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia jakości lub 
dostępności do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych 

1 3 

Projekt przewiduje rozwiązania przyczyniające się do skrócenia czasu 
oczekiwania na świadczenia zdrowotne lub przyczyni się do zmniejszenia liczby 
osób oczekujących na świadczenie zdrowotne dłużej niż średni czas oczekiwania 
na dane świadczenie w roku/kwartale/miesiącu poprzedzającym uruchomienie 
konkursu/projektu 

1 

Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby radykalnych i oszczędzających 
zabiegów chirurgicznych wykonywanych przez dany podmiot leczniczy 

0,5 

Projekt zakłada wsparcie w zakresie zwiększenia dostępu do rehabilitacji 
kardiologicznej. Przez zwiększenie dostępu należy rozumieć m.in. zwiększenie 
liczby udzielanych świadczeń prze dany podmiot, zwiększenie liczby podmiotów 
udzielających świadczeń (dotyczy projektów w zakresie kardiologii) 

0,5 

Projekt przyczynia się do zwiększenia wykrywalności tych nowotworów, dla 
których struktura stadiów jest najmniej korzystna w danym regionie (dotyczy 
projektów w zakresie onkologii) 

0,5 

Projekt przyczynia się do zwiększenia udziału świadczeń w zakresie 
chemioterapii w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym (dotyczy projektów 
w zakresie onkologii) 

0,5 

 
229  Okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy z w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego. 
230  Projekt wynika z aktualnego programu rewitalizacji, który został wpisany na Wykaz gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego prowadzony przez IZ RPO, aktualny na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
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Projekt przyczynia się do wcześniejszego wykrywania nowotworów złośliwych, 
np. poprzez premiowanie projektów realizowanych w podmiotach, które 
wdrażają programy profilaktyczne w powiatach, w których dane dotyczące 
epidemiologii (np. standaryzowany współczynnik chorobowości) wynikające z 
danych źródłowych do map potrzeb zdrowotnych są najwyższe w danym 
województwie (dotyczy projektów w zakresie onkologii) 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y), które zapewniają (lub które 
zobowiążą się do zapewnienia w wyniku realizacji projektu)231 kompleksową 
opiekę psychiatryczną, obejmującą swoim zakresem podmiot udzielający 
świadczeń w pięciu formach leczenia: oddział dzienny232, poradnia233, izba 
przyjęć234 lub szpitalny oddział ratunkowy235, oddział całodobowy236, zespół 
leczenia środowiskowego237 na terenie jednego powiatu lub powiatów 
sąsiadujących (dotyczy projektów w obszarze zaburzeń psychicznych) 

0,5 

Projekt jest realizowany na rzecz wsparcia innych niż stacjonarne form opieki 
psychiatrycznej, tj. oddziałów dziennych lub ambulatoryjnej opieki 
psychiatrycznej (poradnie oraz zespoły leczenia środowiskowego) (dotyczy 
projektów w obszarze zaburzeń psychicznych) 

0,5 

Projekt jest realizowany w powiatach, w których dotychczas nie były dostępne 
następujące formy leczenia: poradnie, oddziały dzienne, zespoły leczenia 
środowiskowego, a dzięki realizacji projektu są one dostępne (dotyczy 
projektów w obszarze zaburzeń psychicznych) 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y), które zapewniają (lub które 
zobowiążą się do zapewnienia w wyniku realizacji projektu)238 dostęp do 
różnorodnych form opieki rehabilitacyjnej 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y), które zobowiążą się do zwiększenia 
udziału pacjentów rehabilitowanych po hospitalizacji w wyniku realizacji 
projektu239 

0,5 

Projekt jest realizowany przez podmiot(y) znajdujące się na terenie powiatów, 
w których dotychczas nie były udzielane świadczenia w zakresie opieki 
paliatywnej lub hospicyjnej oraz w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych wykonywanych w ramach opieki długoterminowej (dotyczy 
wyłącznie projektów w zakresie opieki paliatywnej lub hospicyjnej oraz w 

0,5 

 
231  Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości. 
232  VIII część kodu resortowego: 2700, 2702, 2704, 2706, 2710. 
233  VIII część kodu resortowego: 1700, 1702, 1704, 1706, 1710, 1750, 1790. 
234  VIII część kodu resortowego: 4900. 
235  VIII część kodu resortowego: 3300. 
236  VIII część kodu resortowego: 4700, 4702, 4704, 4710, 4712, 4714, 4716. 
237  VIII część kodu resortowego: 2730, 2732. 
238  Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w ramach tzw. kontroli trwałości. 
239  Jak wyżej. 
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zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych wykonywanych w ramach 
opieki długoterminowej) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa pacjentów 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania wpływające na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia zakażeń szpitalnych i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów 
poprzez rozszerzenie oraz doposażenie i modernizację oddziałów anestezjologii 
i intensywnej terapii, a także bloków operacyjnych.  

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt zakłada działania przyczyniające się do spadku ryzyka wystąpienia 
zakażeń szpitalnych na oddziałach lub innych jednostkach organizacyjnych 
szpitala objętych zakresem projektu 

2 2 

Projekt zakłada zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii 1,5 

Projekt zakłada doposażenie lub modernizację infrastruktury Oddziału/ów 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu zwiększenia jakości i bezpieczeństwa 
realizowanych świadczeń  

1,5 

Projekt zakłada doposażenie lub modernizację infrastruktury Bloku 
Operacyjnego w celu zwiększenia jakości i bezpieczeństwa realizowanych 
świadczeń 

1,5 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4. Partnerstwo i 
komplementarność w projekcie 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty realizujące działania komplementarne do działań 
w innych projektach. Premiowane będą tutaj projekty realizowane w 
partnerstwach, a także projekty przewidujące działania konsolidacyjne i inne 
formy współpracy podmiotów leczniczych. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt zakłada działania komplementarne do działań w innych projektach 
finansowanych ze środków UE (również realizowanych we wcześniejszych 
okresach programowania), ze środków krajowych lub innych źródeł. 

2 2 

Wnioskodawca oraz partnerzy projektu zrealizowali, realizują  2 
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lub planują realizację działań konsolidacyjnych lub podjęcie innych form 
współpracy z podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w 
ramach modelu opieki koordynowanej 

Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym reprezentującym 
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej 

1 

Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową 
repezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej 2 letnie 
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu danej grupy 
chorób 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

5. Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 
zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub 
korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój 
odnawialnych źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 2 

Projekt zakłada rozwiązania przyczyniające się do poprawy efektywności 
energetycznej, w szczególności do obniżenia zużycia energii lub 
efektywniejszego jej wykorzystywania lub zmniejszenia energochłonności 
obiektu 

3 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami: 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej sytuacji 
lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym 
osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) na 
umowę o pracę 

1 

Przygotowanie infrastruktury w taki sposób, który ułatwi dostęp 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) w stopniu 
wyższym niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa 

1 

Stworzenie systemu mobilności wykorzystującego różne urządzenia (np. wózki 
do transportu wewnątrz budynków) w celu umożliwienia korzystania z usług 
osobom zależnym lub mającym problemy z poruszaniem się (np. dla osób 
starszych) 

1 
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DZIAŁANIE 13.2 INFRASTRUKTURA USŁUG SPOŁECZNYCH (żłobki) 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Miejsce realizacji projektu w gminach o 
najniższym odsetku dzieci objętych opieką 
żłobkową 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje przynależność miejsca realizacji projektu do gmin 
o najniższym odsetku dzieci objętych opieką żłobkową (według GUS, 
kategoria: Ochrona zdrowia i opieka społeczna, grupa: Żłobki, 
podgrupa: Dzieci objęte opieką w żłobkach i w wieku żłobkowym). 
Ponieważ w województwie jest wiele gmin, w których nie ma 
żłobków, gminy te uzyskają najwięcej punktów. Pozostałe gminy 
podzielono na trzy równoliczne grupy według odsetka dzieci objętych 
opieką w żłobkach. Do oceny będzie stosowany najbardziej aktualny 
wskaźnik GUS dostępny w Banku Danych Lokalnych. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 
pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Projekt realizowany na obszarze gminy o odsetku dzieci objętych 
opieką w żłobkach na poziomie 0% 

5 

5 

Projekt realizowany na obszarze gminy o odsetku dzieci objętych 
opieką w żłobkach na poziomie powyżej 0% do 4,2% 

4 

Projekt realizowany na obszarze gminy o odsetku dzieci objętych 
opieką w żłobkach na poziomie od powyżej 4,2% do 7,7% 

2 

Projekt realizowany na obszarze gminy o odsetku dzieci objętych 
opieką w żłobkach na poziomie powyżej 7,7% 

0 

KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Efektywność kosztowa pozyskania 1 
potencjalnego użytkownika infrastruktury 
opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w 
programie 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 4478 zł/os. i będzie on stanowił punkt 
odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez 
podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez 
poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
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zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla 
danego projektu dla pozostałych wskaźników, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 
projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza 
się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu 
jej przez wagę, 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje 
żadnego ze wskaźników. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
3358 zł/os. włącznie) 

5 

5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 3359 do 4477 zł/os. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 4478 do 5597 zł/os. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (5598 zł/os. i więcej) 

0 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚĆI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, 
oszczędność zasobów oraz jakość użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
obiektów i użytkowników,  także rozwiązania wpływające na poprawę 
jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, 
analizę jakości świadczonych usług /użyteczności dla użytkowników 
itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 
tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty Waga 
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Rozwiązania w infrastrukturze ułatwiające stosowanie podejścia 
zindywidualizowanego do użytkowników, w szczególności dzieci 
uzdolnionych, ale również z chorobą przewlekłą, będące w sytuacji 
kryzysowej, traumatycznej, mające trudności w nawiązywaniu relacji 
interpersonalnych itp. 

4 

5 Instalacja systemów monitoringu i zabezpieczenia infrastruktury wraz 
z otoczeniem na wypadek zagrożeń 1 

Zakup wyposażenia wpływającego na zwiększenie atrakcyjności 
opieki nad dziećmi, odnoszący się wprost do działań zaplanowanych 
w projekcie, uzupełniający istniejące wyposażenie i adekwatny do 
liczby dzieci w żłobku  

1 
 

2.  Komplementarność projektu Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, 
będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg 
projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 
tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt 
jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych 
projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub 
projekt poprawia spójność danego układu obiektów, infrastruktury, 
sieci itp. 

4 

3 

Projekt jest realizowany w porozumieniu (1 pkt za każdego 
dodatkowego partnera, max. 3 pkt) 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu ze szczególnym uwzględnieniem projektów 
współfinansowanych z EFS 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki 
czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej 
infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych 
samych użytkowników 

2 

Projekt jest finansowany przez produkty / rezultaty innego projektu 1 
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Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym 
projekcie 

1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez 
tych samych użytkowników 

1 

3.  Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne 
polityki horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji 
polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie 
równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w 
szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii 
przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie 
projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych 
źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 
tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 

2 

Powiązanie z projektami / rozwiązaniami mającymi na celu 
wprowadzenie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

3 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania 
techniczne i technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i 
wpływ na środowisko 

2 

Wpływ na promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji 

Zatrudnienie kobiet lub osób z marginalizowanych grup społecznych 
lub outsourcing usług uzupełniających obsługę powstałej 
infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby ze 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) 

1 
 

Wprowadzenie polityki cenowej korzystnej dla osób ze 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. dla różnych grup 
niepełnosprawnych) oraz obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo 

1 

Stworzenie systemu mobilności wykorzystującego różne urządzenia 
(np. wózki do transportu wewnątrz budynków) w celu umożliwienia 
korzystania z usług osobom zależnym lub mającym problemy z 
poruszaniem się (matki z małymi dziećmi, osoby starsze itp.) 

 
1 
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DZIAŁANIE 13.2 INFRASTRUKTURA USŁUG SPOŁECZNYCH 

(typy projektów 1-5) 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Miejsce realizacji 
projektu na obszarach o 
wysokim poziomie osób 
korzystających 
ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje przynależność miejsca realizacji projektu do gmin o 
wysokim poziomie osób korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej (według GUS, kategoria: Ochrona zdrowia i opieka 
społeczna, grupa: Środowiskowa pomoc społeczna, podgrupa: Zasięg 
korzystania z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i 
ekonomicznych grup wieku, rok 2014, kryterium dochodowe: ogółem, 
wiek: ogółem). Punkty są przyznawane jednokrotnie. Gminy podzielono 
na cztery równoliczne grupy według zasięgu korzystania z pomocy 
społecznej, który oznacza udział osób w gospodarstwach domowych 
korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem. W przypadku, 
gdy projekt jest realizowany na obszarze kilku gmin, należy wyliczyć 
średnią arytmetyczną ze wskaźników GUS dla każdej z gmin, a 
następnie przyznać punkty dla średniego zasięgu korzystania z pomocy 
społecznej w tych gminach. Do oceny będzie stosowany najbardziej 
aktualny wskaźnik GUS dostępny w Banku Danych Lokalnych. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt realizowany na obszarze gminy o udziale osób w 
gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem na poziomie powyżej 14,9% 

5 5 

Projekt realizowany na obszarze gminy o udziale osób w 
gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem na poziomie powyżej 10,8% do 14,9% 
włącznie 

4 

Projekt realizowany na obszarze gminy o udziale osób w 
gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem na poziomie powyżej 8,0% do 10,8% 
włącznie 

2 

Projekt realizowany na obszarze gminy o udziale osób w 
gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem na poziomie do 8,0% włącznie 

0 
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KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Efektywność kosztowa 
przebudowania/wybudo
wania 1 obiektu, 
w którym realizowane są 
usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 2 083 654 zł/szt. i będzie on stanowił 
punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom 
wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) przemożeniu przyznanej liczby punktów przez wagę 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

c) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje danego 
wskaźnika. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
1 562 739 zł/szt. włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym 
niż 100% średniego kosztu (od 1 562 740 do 2 083 653 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 2 083 654 do 2 604 567 zł/szt. 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (2 604 568 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Efektywność docierania 
do grup 
defaworyzowanych 

Kryterium punktowe. 

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

W ramach kryterium mierzona będzie zdolność projektu do wsparcia 
osób zagrożonych wykluczeniem spośród całej, zidentyfikowanej na 
obszarze oddziaływania projektu grupy docelowej osób zagrożonych 
wykluczeniem.  

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 
pkt),  
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Ocena w ramach kryterium dotyczyć będzie wartości wskaźnika liczby 
osób objętych projektem w stosunku do liczebności osób z grupy 
docelowej według analizy uwarunkowań demograficznych, 
terytorialnych, jak również potrzeb osób stanowiących grupę ̨docelową 
inwestycji.  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wartość wskaźnika w projekcie wynosi powyżej 75% 5 2 

Wartość wskaźnika w projekcie wynosi powyżej 50% ale nie więcej niż 
75% 

4 

Wartość wskaźnika w projekcie wynosi powyżej 25% ale nie więcej niż 
50% 

2 

Wartość wskaźnika w projekcie wynosi nie więcej niż 25%  0 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
bezpieczeństwo 
użytkowników, 
oszczędność zasobów 
oraz jakość użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
obiektów i użytkowników, także rozwiązania wpływające na poprawę 
jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę 
jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 
tj. 20 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności240 
(dotyczy projektów realizowanych w instytucjonalnych formach 
pomocy) 

1 4 

Projekt obejmuje rozwiązania dotyczące mieszkalnictwa 
wspomaganego, chronionego i treningowego 

1 

Projekt obejmuje instalację systemów monitoringu i zabezpieczenia 
infrastruktury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń 

1 

 
240 Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Wytyczne Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r.). 
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Projekt obejmuje wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt 
ułatwiający opiekę / aktywizację użytkowników (np. projektory 
multimedialne, komputery, urządzenia interaktywne itp.) 

1 

Projekt obejmuje zastosowanie nowoczesnych technologii 
informacyjnych (możliwość podłączenia sprzętu rehabilitacyjnego i 
medycznego do sieci internetowej) 

1 

Projekt jest realizowany na obszarze zdegradowanym241 i obejmuje 
inwestycje niezbędne do rewitalizacji242 danego obszaru zgodnie z pkt 
A.1 SzOOP RPO WL243.  

2 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Dostępność usług 
społecznych 

Kryterium punktowe. 

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

W ramach kryterium mierzona będzie dostępność przestrzenna usług 
dla grupy docelowej.  

Ocena w ramach kryterium dotyczyć będzie udziału grupy docelowej, 
która może dotrzeć do obiektu, gdzie świadczone będą usługi, w ciągu 
mniej niż 60 minut. Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów  
analizy sytuacji wewnątrzregionalnej. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 
tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Więcej niż 75% grupy docelowej może dotrzeć w czasie krótszym niż 60 
minut 

5 2 

Od 51% do 75% grupy docelowej może dotrzeć w czasie krótszym niż 
60 minut 

4 

Od 26% do 50% grupy docelowej może dotrzeć w czasie krótszym niż 
60 minut 

2 

 
241 Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji 
lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, na którym występuje ponadto co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: 1) gospodarczych 
– w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub 2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 
stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę ̨techniczną i społeczną lub jej złego stanu 
technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub 
niskiej jakości terenów publicznych, lub 4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji). 
242 Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji). 
243 Dotyczy projektów wpisanych do Lokalnych Programów Rewitalizacji zaktualizowanych zgodnie „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub przedsięwzięć realizowanych 
na obszarze ujętym w ww. LPR. W przypadku braku LPR w momencie składania wniosku, potwierdzeniem spełnienia kryterium będzie przedłożone przez Wnioskodawcę oświadczenie właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego potwierdzające ujęciu projektu / przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w ramach tworzonego/aktualizowanego LPR. 
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Maksymalnie 25% grupy docelowej może dotrzeć w czasie krótszym niż 
60 minut 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, 
będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg 
projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 
tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt obejmuje rozwiązania kompleksowe mające na celu pełne 
usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym  lub zagrożonych ubóstwem lub osiągnięcie zdolności do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie 

4 2 

Projekt jest realizowany w porozumieniu instytucjami rynku pracy lub 
organizacjami pracodawców lub organizacjami pozarządowymi 
wspomagającymi usługi społeczne dla dzieci, dorosłych lub osób 
starszych, dzięki któremu usługi świadczone przez projektodawcę będą 
bardziej skuteczne (np. więcej osób uzyska pracę lub będzie potrafiło 
funkcjonować w społeczeństwie) (1 pkt za każdego dodatkowego 
partnera, max. 3 pkt) 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu ze szczególnym uwzględnieniem projektów 
współfinansowanych z EFS 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu 
w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych 
samych użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym 
projekcie 

1 
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Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych 
samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska i inne 
polityki horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji 
polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie 
równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w 
szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii 
przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie 
projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych 
źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy 
czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 
 

2 

Projekt zawiera rozwiązania mające na celu wprowadzenie i 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

3 

Projekt zawiera (inne niż odnawialne źródła energii) nowoczesne, 
energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne 
zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko). 

2 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub 
outsourcing usług uzupełniających obsługę infrastruktury 
przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup 
społecznych (np. osób z niepełnosprawnościami). 

1 

Przygotowanie infrastruktury w sposób, który ułatwi dostęp osób ze 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. osób z 
niepełnosprawnościami) w stopniu większym niż wynika to z przepisów 
prawa (racjonalne244 rozwiązania architektoniczne wykraczające poza 
obowiązujące przepisy prawa).  

1 

Stworzenie systemu mobilności wykorzystującego różne urządzenia 
(np. wózki do transportu wewnątrz budynków) w celu umożliwienia 

1 

 
244 Racjonalne z punktu widzenia efektywności ekonomicznej jak i skali potrzeb (np. ilości osób wymagających zastosowania danego rozwiązania, stopnia dysfunkcji). 
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korzystania z usług osobom zależnym lub mającym problemy z 
poruszaniem się. 

 

  

DZIAŁANIE 13.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
rozwiązywanie 
głównych problemów 
społecznych 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje projekty kompleksowe przyczyniające się do rozwiązania 
kluczowych problemów społecznych na danym obszarze. Punkty 
są przyznawane wielokrotnie, za spełnienie każdego warunku. 

Projekt, który nie służy wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji z sytuacji 
kryzysowej nie jest projektem rewitalizacyjnym. 

Z uwagi na długotrwałość zjawisk społecznych, 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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(pomimo spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie 
pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby 
punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego z 
warunków kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczynia się do zwiększenia fizycznej dostępności rynku pracy 
poprzez działania infrastrukturalne (np. modernizację drogi, chodników, 
placu lub budowę kładki), co ułatwi dostęp do rynku pracy (miejsca pracy np. 
budynku) dla już zatrudnionych osób, jak i również dla tych, które 
potencjalnie mogą tam pracować (w tej metodzie pomiaru nie jest oceniana 
liczba tworzonych miejsc pracy) 

1 2  

Projekt przyczynia się do wzrostu aktywności gospodarczej na obszarze 
rewitalizacji, w tym przedsiębiorstw społecznych poprzez przygotowanie 
niezbędnej infrastruktury (przynajmniej jednego obiektu) umożliwiającego 
postawnie przynajmniej jednego przedsiębiorstwa, w tym jednego 
przedsiębiorstwa społecznego. 

1 

Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich 
usług społecznych245. Dodatkowo metodę pomiaru uznaje się za spełnioną, 

1 

 
245  W ramach projektu zostanie przygotowana infrastruktura, w której usługi społeczne będą mogły być prowadzone - dotyczy to usług edukacyjnych, usług zdrowotnych, usług opieki zdrowotnej, usług opiekuńczo-

wychowawczych, usług rekreacyjnych, sportowych. Usługi te muszą być darmowe lub płatne, ale opłata za ich realizację na rzecz 1 osoby w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 2% wysokości dochodu 

rozporządzalnego na 1 mieszkańca na danym terenie (wg GUS). W ramach projektu może powstać dana usługa w zrewitalizowanej infrastrukturze lub infrastruktura może zostać przygotowana do jej świadczenia. 

Dodatkowo metodę pomiaru uznaje się za spełnioną, jeżeli w ramach projektu nastąpi poprawa dostępu fizycznego do usługi – poprzez np. modernizację drogi, chodnika, przejścia, kładki prowadzących bezpośrednio 

do obiektu, w którym prowadzona jest już obecnie dana usługa. Omawiany katalog usług społecznych dotyczy kryterium oznaczonego odnośnikiem nr 4. 
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jeżeli w ramach projektu nastąpi poprawa dostępu fizycznego do usługi – 
poprzez np. modernizację drogi, chodnika, przejścia, kładki prowadzących 
bezpośrednio do obiektu, w którym prowadzona jest już obecnie dana usługa. 

Projekt przyczynia się do ograniczenia problemów społecznych (redukuje 
zjawisko wykluczenia, bezradności, lub patologii)246  

1 

Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich 
usług kulturalnych (jak w przypadku usług społecznych, ale działania dotyczą 
usług kulturalnych, w tym zachowania dziedzictwa kulturowego 
i przemysłowego w zakresie dostosowania do realizacji inicjatyw publicznych) 

1  

Projekt przyczynia się do redukcji przestępczości (projekt przyczynia się do 
zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze poprzez np. zainstalowanie 
oświetlenia, monitoringu, likwidację miejsc mało widocznych np. wyłomów) 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ na 
wyprowadzenie 
obszaru 
zdegradowanego z 
sytuacji kryzysowej 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje projekty, które służą wyprowadzaniu obszaru 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego, skutkując likwidacją lub zredukowaniem 
głównych przyczyn i objawów kryzysu, proporcjonalnie do ich znaczenia dla 
rewitalizacji. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(pomimo spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie 
pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby 
punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 
pkt), na podstawie opisu znaczenia projektu w programie 
rewitalizacji zamieszczonym i ew. uzupełnionym we wniosku. 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego z 
warunków kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt(y) przyczynia(ją) się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa 
publicznego w obszarze rewitalizacji247  

3 2 

Projekt(y) przyczynia(ją) się do uruchomienia aktywności lokalnych 
podmiotów w zakresie poprawy lokalnej aktywności gospodarczej  

2 

Projekt(y) przyczynia(ją) się do uruchomienia aktywności lokalnych 
podmiotów w zakresie poprawy warunków życia (bytowych) lokalnej 
społeczności 

2 

Projekt(y) przyczynia(ją) się do uruchomienia aktywności lokalnych 
podmiotów w zakresie poprawy stanu technicznego zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

2 

 
246  Projekt redukuje zjawisko wykluczenia, bezradności, lub patologii, np. projekt obejmuje działania na rzecz stworzenia osobom borykającym się z problemami społecznymi możliwości uzyskania pracy lub zajęcia np. 

jeżeli w wyniku realizacji projektu planuje się stworzyć nowe miejsca pracy (np. w ramach zwiększania dostępności do usług społecznych czy kulturalnych), w ramach których odpłatnie lub na zasadach wolontariatu 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą mogły pracować. Dodatkowo w ramach tej metody pomiaru mogą być punktowane działania mające na celu eliminację miejsc szerzenia się patologii np. 
pustostanów, skwerów, zapleczy itp. poprzez zagospodarowanie ich na inne cele. 

247   Projekt(y) przyczynia(ją) się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w obszarze rewitalizacji tzn. wychodzi poza instalacje oświetlenia, monitoringu, likwidację miejsc mało widocznych (ocenianych 
w kryterium „Wpływ na rozwiązywanie głównych problemów społecznych”) – i dotyczy innych warunków poprawy bezpieczeństwa, nowych podejmowanych działań i przypisywania nowych funkcji istniejącym 
instytucjom 
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Projekt(y) przyczynia(ją) się do uruchomienia aktywności lokalnych 
podmiotów w zakresie poprawy integracji społeczności lokalnej wokół 
wspólnych celów lub samopomocy 

1 

3 Wpływ na 
generowanie zmian 
w jakości 
zagospodarowania 
obszaru rewitalizacji 
oraz tworzenie 
nowych możliwości 
rozwoju 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia przydatność wnioskowanego obiektu infrastruktury do 
generowania zmian w jakości zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz do 
stwarzania możliwości rozwoju. Uwzględnia także wyniki partycypacji 
społecznej przy zamierzeniach infrastrukturalnych znacząco wpływających na 
warunki funkcjonowania obszaru rewitalizacji. Kryterium ocenia również 
przydatność zamierzeń dotyczących remontów, modernizacji, adaptacji lub 
wymiany budynków publicznych lub komercyjnych dla realizacji celów 
rewitalizacji. W szczególności dotyczy to budynków wskazywanych do tych 
działań w wyniku postulatów określonych w ramach partycypacji społecznej. 
Ponadto kryterium premiuje projekty, które przyczynią się do rozwiązania 
problemów społecznych lub gospodarczych, które uzupełniają układ 
urbanistyczny i poprawiają jego spójność funkcjonalno-przestrzenną i 
estetykę. 

  

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego z 

warunków kryterium. 

Metody pomiaru 

  

Możliwe punkty Waga 

Poprawa obsługi obszaru rewitalizacji i tworzenie nowych możliwości 
rozwoju poprzez zagospodarowanie obszaru rewitalizacji obejmie powyżej 
25% jego powierzchni i wynika z wniosków społeczności lokalnej 
(udokumentowanych w ramach partycypacji) 

 

 

2 

 

2 

Projekt dotyczy budynku wskazanego do interwencji jako istotny dla 
społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji, w trybie partycypacji społecznej  

 

 

1 

Projekt dotyczy budynku, którego funkcja istotnie wpłynie na rozwiązanie 
zdiagnozowanych problemów społecznych lub gospodarczych obszaru 
rewitalizacji  

 

 

1 

Projekt dotyczy budynku, który uzupełnia istniejącą tkankę zabudowy i 
przyczynia się do poprawy spójności funkcjonalno-przestrzennej i estetyki 
obszaru rewitalizacji  

 

1 
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Kryteria skuteczności / efektywności 

(maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia w ramach kryterium wynosi 25 pkt) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A Efektywność 
kosztowa wsparcia 
1 obiektu 
infrastruktury 
zlokalizowanego 
na rewitalizowanych 
obszarach 

Kryterium punktowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 

wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 

jednostkowym zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją Wykonawczą 

Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., zmieniającą 

Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 887. Umowny koszt 

jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie 

wyniósł 4 844 033 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas 

oceny projektów tym kryterium.  

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności 
kosztowej, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 
projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej), a następnie 
przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt 
o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
3 633 024 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 3 633 025 do 4 844 032 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 4 844 033 do 6 055 040 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (6 055 041 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1B Efektywność 
kosztowa 
1 przedsiębiorstwa 
otrzymującego 
wsparcie  

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 

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:  
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jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
19 928 272 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności 
kosztowej, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 
projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej), a następnie 
przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt 
o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
14 946 203 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 14 946 204 do 19 928 271 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 19 928 272 do 24 910 339 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (24 910 340 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1C Efektywność 
kosztowa 1 budynku 
publicznego 
lub komercyjnego 
wybudowanego/ 
wyremontowanego 
na obszarach 
rewitalizowanych 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 26 870 
zł/m2 i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności 
kosztowej, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 
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projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej), a następnie 
przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt 
o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 20 152 
zł/m2 włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 20 153 do 26 869 zł/m2 włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 26 870 do 33 587 zł/m2 włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (33 588 zł/m2 i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na jakość życia 
mieszkańców  

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania poprawiające ogólne warunki życia lokalnej 
społeczności, dotyczące zarówno redukowania zjawisk niepożądanych, jak i 
działań przynoszących poprawę istotnych czynników wyznaczających jakość 
życia, a pozostające poza sferą wpływu zwykłych mieszkańców (osób 
prywatnych). Premiowane są również projekty, które nie prowadzą do trwałej 
relokacji mieszkańców poza obszar rewitalizacji z uwagi na wyłączenie tych 
osób z możliwości skorzystania z efektów rewitalizacji.  

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczyni się do redukcji bezrobocia w obszarze rewitalizacji, poprzez 
m.in. generowanie nowych miejsc pracy 

2 2 

Projekt nie zakłada realokacji / przesiedlania mieszkańców z obszaru 
rewitalizacji 

2 

Projekt stwarza warunki dla aktywności i rekreacji plenerowej mieszkańców, 
korzystnie wpływającej na ich stan zdrowia 

1 

Projekt stwarza możliwości rozwoju kompetencji społecznych mieszkańców i 
wykorzystania ich talentów 

1 

Projekt przyczynia się do ochrony i wzmocnienia dziedzictwa materialnego i 
niematerialnego społeczności lokalnej  

1 
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Projekt przyczyni się do poprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi, o 
ograniczonej sprawności (w tym zastosowanie optymalnych rozwiązań z 
zakresu technologii i logistyki sprawowania opieki) 

1 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ na ożywienie 
gospodarcze obszaru 
rewitalizacji 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania polepszające obsługę obszaru rewitalizacji 
poprzez wsparte obiekty infrastruktury, wpływające na powstanie inwestycji 
(prywatnych i innych), które mogą ożywić istniejące zagospodarowanie, a 
także rozwiązania wpływające na powstanie dotychczas nieistniejących form 
aktywności (gospodarczej, społecznej) pożądanej dla obszaru rewitalizacji 
lub dla gminy. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Poprawa infrastruktury umożliwi aktywność inwestycyjną innych 
podmiotów w obszarze rewitalizacji 

2 2 

Poprawa obszaru rewitalizacji przez obiekt infrastruktury otworzy nowe 
możliwości rozwoju 

1 

Profil aktywności wspartego w ramach projektu przedsiębiorstwa zbieżny z 
ustaleniami strategicznych dokumentów gminy, powiatu lub województwa 

1 

W wyniku projektu wsparte przedsiębiorstwo wykorzysta i wzmocni lokalne, 
niewykorzystane dotychczas potencjały obszaru rewitalizacji lub gminy 

1 

Oferta wspartego w ramach projektu przedsiębiorstwa odpowiada 
potrzebom zdiagnozowanym w obszarze rewitalizacji 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Wpływ na jakość 
zagospodarowania 
przestrzeni 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium weryfikować będzie zachowanie zasad polityki przestrzennej 
podczas realizacji projektu. Ocena w ramach kryterium obejmować będzie 
działania na rzecz wykorzystania istniejącej zabudowy, zapobiegania 
rozpraszaniu zabudowy i pogłębianiu chaosu przestrzennego, kształtowania 
przestrzeni w sposób przyjazny dla mieszkańców, a także dbałości o estetykę 
przedsięwzięć.  

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt sprzyja uzupełnieniu i uporządkowaniu układu przestrzennego 
obszaru rewitalizacji 

2 2 

 

Projekt wzbogaca program użytkowy obszaru rewitalizacji o elementy istotne 
dla poprawy funkcjonowania lokalnej społeczności, w oparciu o pieszą 
dostępność  

2 
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Projekt przywraca wartości użytkowe i przestrzenne obiektom 
zdegradowanym lub nie spełniającym współczesnych standardów  

2 

Projekt polega na poprawie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych 
lub zawiera elementy o takim znaczeniu 

2 

Całość lub istotne elementy/moduły projektu zostały przygotowane w 
oparciu o konkurs (w rozumieniu ustawy pzp) architektoniczny, 
architektoniczno-urbanistyczny lub urbanistyczny 

2 

Projekt zachowuje elementy istotne dla spójności wizualnej i krajobrazu 
kulturowego 

1 

Projekt przyczynia się do likwidacji kolizji widokowych (np. zasłonięcia 
roślinnością obiektów stanowiących kolizje widokowe) 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt ma kluczowe znaczenie dla likwidacji głównych barier rozwoju 
obszaru rewitalizacji, a przez to otwiera możliwość uruchomienia innych 
przedsięwzięć zawartych w programie rewitalizacji  

4 2 

Projekt zawiera elementy zapewniające wieloaspektowe i komplementarne 
wykorzystanie jego efektów, zgodnie z więcej niż jednym celem programu 
rewitalizacji 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innych projektów 
współfinansowanych z EFS: Działanie 9.2, 11.1, 11.2, 11.3 (przynajmniej 
jednego takiego projektu będącego w trakcie realizacji lub zrealizowanego). 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 
(nie dotyczy projektów współfinansowanych z EFS: Działanie 9.2, 11.1, 11.2, 
11.3) 

2 

Projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem innego projektu, służąc realizacji 
zamierzeń lub zaspokojeniu potrzeb tej samej grupy lokalnych użytkowników 

2 
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Współpraca różnych partnerów: społecznych i gospodarczych (mieszkańcy, 
instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.) w ramach projektu 
(1 pkt za każdy kolejny rodzaj partnerów)248 

3 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

5 Oddziaływanie 
na ochronę 
środowiska i inne 
polityki horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz realizacji zasady dostępności, a także w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 1 tj. 5 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   1 

Powiązanie z projektami już zrealizowanymi na obszarze objętym projektem/ 
rozwiązaniami mającymi na celu wprowadzenie i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w ramach projektu.  

3 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i 
technologiczne (inne niż oparte na odnawialnych źródłach energii) 
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszające 
koszty eksploatacyjne i mające pozytywny wpływ na środowisko 

2 

Projekt przewiduje zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych w ciągu 
pierwszego roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10% w 
stosunku do ostatniego roku przed złożeniem projektu 

1 

Projekt przewiduje zmniejszenie wytwarzania odpadów w ciągu pierwszego 
roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10% w stosunku do 
ostatniego roku przed złożeniem projektu 

1 

Projekt przewiduje rekultywacje terenów zdegradowanych 1 

Projekt przewiduje ochronę lub zwiększenie bioróżnorodności obszaru 1 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami249 

 

  

 
248  Partner w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431, z 
późn. zm.) 
249    W ramach oceny wpływu projektu na promowanie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami punktowane są wyłącznie działania w zakresie promowania równości 
szans  kobiet i mężczyzn oraz realizacji zasady dostępności, które wykraczają poza standardy stanowiące załącznik do 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. 
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Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej sytuacji 
lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym 
osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. osoby z 
niepełnosprawnościami) 

1 

Projekt przyczynia się do poprawy sieci usług socjalnych, w szczególności 
zmierza do zaspokojenia potrzeb osób starszych, dzieci, osób z 
niepełnosprawnościami itp. 

1 

Projekt przewiduje działania zapobiegające segregacji zawodowej 
i wykluczeniu grup społecznych (np. osób z niepełnosprawnościami itp.) 

1 

Projekt sprzyja poprawie życia osób, przewiduje w rewitalizowanej 
infrastrukturze usługi dla zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, osób z niepełnosprawnościami, 
osób starszych poprzez działania wykraczające poza wymogi stawiane przez 
przepisy prawa budowlanego i zapisy RPO WL 

1 

 

 

 

DZIAŁANIE 13.4 REWITALIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH 

Kryteria trafności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na 
rozwiązywanie 
głównych problemów 
społecznych 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje projekty kompleksowe przyczyniające się do rozwiązania 
kluczowych problemów społecznych na danym obszarze. Punkty 
są przyznawane wielokrotnie, za spełnienie każdego warunku. 

Projekt, który nie służy wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji z sytuacji 
kryzysowej nie jest projektem rewitalizacyjnym. 

Z uwagi na długotrwałość zjawisk społecznych, 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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(pomimo spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie 
pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby 
punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego z 
warunków kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczynia się do zwiększenia fizycznej dostępności rynku pracy 
poprzez działania infrastrukturalne (np. modernizację drogi, chodników, 
placu lub budowę kładki), co ułatwi dostęp do rynku pracy (miejsca pracy np. 
budynku) dla już zatrudnionych osób, jak i również dla tych, które 

1 2  
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potencjalnie mogą tam pracować (w tej metodzie pomiaru nie jest oceniana 
liczba tworzonych miejsc pracy) 

Projekt przyczynia się do wzrostu aktywności gospodarczej na obszarze 
rewitalizacji, w tym przedsiębiorstw społecznych poprzez przygotowanie 
niezbędnej infrastruktury (przynajmniej jednego obiektu) umożliwiającego 
postawnie przynajmniej jednego przedsiębiorstwa, w tym jednego 
przedsiębiorstwa społecznego. 

1 

Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich 
usług społecznych250. Dodatkowo metodę pomiaru uznaje się za spełnioną, 
jeżeli w ramach projektu nastąpi poprawa dostępu fizycznego do usługi – 
poprzez np. modernizację drogi, chodnika, przejścia, kładki prowadzących 
bezpośrednio do obiektu, w którym prowadzona jest już obecnie dana usługa. 

1 

Projekt przyczynia się do ograniczenia problemów społecznych (redukuje 
zjawisko wykluczenia, bezradności, lub patologii)251  

1 

Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich 
usług kulturalnych (jak w przypadku usług społecznych, ale działania dotyczą 
usług kulturalnych, w tym zachowania dziedzictwa kulturowego 
i przemysłowego w zakresie dostosowania do realizacji inicjatyw publicznych) 

1  

Projekt przyczynia się do redukcji przestępczości (projekt przyczynia się do 
zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze poprzez np. zainstalowanie 
oświetlenia, monitoringu, likwidację miejsc mało widocznych np. wyłomów) 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ na 
wyprowadzenie 
obszaru 
zdegradowanego z 
sytuacji kryzysowej 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje projekty, które służą wyprowadzaniu obszaru 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego, skutkując likwidacją lub zredukowaniem 
głównych przyczyn i objawów kryzysu, proporcjonalnie do ich znaczenia dla 
rewitalizacji. 

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: 
c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(pomimo spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie 
pomiaru, które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby 
punktów, maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 
pkt), na podstawie opisu znaczenia projektu w programie 
rewitalizacji zamieszczonym i ew. uzupełnionym we wniosku. 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego z 
warunków kryterium. 

 
250  W ramach projektu zostanie przygotowana infrastruktura, w której usługi społeczne będą mogły być prowadzone - dotyczy to usług edukacyjnych, usług zdrowotnych, usług opieki zdrowotnej, usług opiekuńczo-

wychowawczych, usług rekreacyjnych, sportowych. Usługi te muszą być darmowe lub płatne, ale opłata za ich realizację na rzecz 1 osoby w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 2% wysokości dochodu 
rozporządzalnego na 1 mieszkańca na danym terenie (wg GUS). W ramach projektu może powstać dana usługa w zrewitalizowanej infrastrukturze lub infrastruktura może zostać przygotowana do jej świadczenia. 
Dodatkowo metodę pomiaru uznaje się za spełnioną, jeżeli w ramach projektu nastąpi poprawa dostępu fizycznego do usługi – poprzez np. modernizację drogi, chodnika, przejścia, kładki prowadzących bezpośrednio 
do obiektu, w którym prowadzona jest już obecnie dana usługa). Omawiany katalog usług społecznych dotyczy kryterium oznaczonego odnośnikiem nr 4. 

251  Projekt redukuje zjawisko wykluczenia, bezradności, lub patologii, np. projekt obejmuje działania na rzecz stworzenia osobom borykającym się z problemami społecznymi możliwości uzyskania pracy lub 
zajęcia np. jeżeli w wyniku realizacji projektu planuje się stworzyć nowe miejsca pracy (np. w ramach zwiększania dostępności do usług społecznych czy kulturalnych), w ramach których odpłatnie lub na zasadach 
wolontariatu osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą mogły pracować. Dodatkowo w ramach tej metody pomiaru mogą być punktowane działania mające na celu eliminację miejsc szerzenia się patologii np. 
pustostanów, skwerów, zapleczy itp. poprzez zagospodarowanie ich na inne cele. 
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Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt(y) przyczynia(ją) się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa 
publicznego w obszarze rewitalizacji252  

3 2 

Projekt(y) przyczynia(ją) się do uruchomienia aktywności lokalnych 
podmiotów w zakresie poprawy lokalnej aktywności gospodarczej  

2 

Projekt(y) przyczynia(ją) się do uruchomienia aktywności lokalnych 
podmiotów w zakresie poprawy warunków życia (bytowych) lokalnej 
społeczności 

2 

Projekt(y) przyczynia(ją) się do uruchomienia aktywności lokalnych 
podmiotów w zakresie poprawy stanu technicznego zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

2 

Projekt(y) przyczynia(ją) się do uruchomienia aktywności lokalnych 
podmiotów w zakresie poprawy integracji społeczności lokalnej wokół 
wspólnych celów lub samopomocy 

1 

3 Wpływ na 
generowanie zmian 
w jakości 
zagospodarowania 
obszaru rewitalizacji 
oraz tworzenie 
nowych możliwości 
rozwoju 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia przydatność wnioskowanego obiektu infrastruktury do 
generowania zmian w jakości zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz do 
stwarzania możliwości rozwoju. Uwzględnia także wyniki partycypacji 
społecznej przy zamierzeniach infrastrukturalnych znacząco wpływających na 
warunki funkcjonowania obszaru rewitalizacji. Kryterium ocenia również 
przydatność zamierzeń dotyczących remontów, modernizacji, adaptacji lub 
wymiany budynków publicznych lub komercyjnych dla realizacji celów 
rewitalizacji. W szczególności dotyczy to budynków wskazywanych do tych 
działań w wyniku postulatów określonych w ramach partycypacji społecznej. 
Ponadto kryterium premiuje projekty, które przyczynią się do rozwiązania 
problemów społecznych lub gospodarczych, które uzupełniają układ 
urbanistyczny i poprawiają jego spójność funkcjonalno-przestrzenną i 
estetykę. 

  

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: 
c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 

(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  
d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego z 

warunków kryterium. 

Metody pomiaru 

  

Możliwe punkty Waga 

Poprawa obsługi obszaru rewitalizacji i tworzenie nowych możliwości 
rozwoju poprzez zagospodarowanie obszaru rewitalizacji obejmie powyżej 
25% jego powierzchni i wynika z wniosków społeczności lokalnej 
(udokumentowanych w ramach partycypacji) 

 

2 

 

2 

 
252  Projekt(y) przyczynia(ją) się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w obszarze rewitalizacji tzn. wychodzi poza instalacje oświetlenia, monitoringu, likwidację miejsc mało widocznych (ocenianych 
w kryterium „Wpływ na rozwiązywanie głównych problemów społecznych”) – i dotyczy innych warunków poprawy bezpieczeństwa, nowych podejmowanych działań i przypisywania nowych funkcji istniejącym 
instytucjom 
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Projekt dotyczy budynku wskazanego do interwencji jako istotny dla 
społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji, w trybie partycypacji społecznej  

 

 

1 

Projekt dotyczy budynku, którego funkcja istotnie wpłynie na rozwiązanie 
zdiagnozowanych problemów społecznych lub gospodarczych obszaru 
rewitalizacji  

 

 

1 

Projekt dotyczy budynku, który uzupełnia istniejącą tkankę zabudowy i 
przyczynia się do poprawy spójności funkcjonalno-przestrzennej i estetyki 
obszaru rewitalizacji  

 

 

1 

Kryteria skuteczności / efektywności 

(maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia w ramach kryterium wynosi 25 pkt) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A Efektywność 
kosztowa wsparcia 
1 obiektu 
infrastruktury 
zlokalizowanego 
na rewitalizowanych 
obszarach 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie przyjętym Decyzją Wykonawczą 
Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12.06.2018 r., zmieniającą 
Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 887. Umowny koszt 
jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie 
wyniósł 4 844 033 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas 
oceny projektów tym kryterium.  

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności 
kosztowej, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 
projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej), a następnie 
przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt 
o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 
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Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
3 633 024 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 3 633 025 do 4 844 032 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 4 844 033 do 6 055 040 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (6 055 041 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1B Efektywność 
kosztowa 
1 przedsiębiorstwa 
otrzymującego 
wsparcie  

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
19 928 272 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności 
kosztowej, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 
projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej), a następnie 
przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt 
o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
14 946 203 zł/szt. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 14 946 204 do 19 928 271 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 19 928 272 do 24 910 339 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (24 910 340 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1C Efektywność 
kosztowa 1 budynku 
publicznego 
lub komercyjnego 
wybudowanego/ 
wyremontowanego 
na obszarach 
rewitalizowanych 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 26 870 
zł/m2 i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

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:  
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników skuteczności/efektywności 
kosztowej, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 
projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie 
przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w 
projekcie, nie wchodzi do wyliczenia średniej), a następnie 
przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt 
o wadze 5 tj. 25 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 20 152 
zł/m2 włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 20 153 do 26 869 zł/m2 włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 26 870 do 33 587 zł/m2 włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (33 588 zł/m2 i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na jakość życia 
mieszkańców  

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania poprawiające ogólne warunki życia lokalnej 
społeczności, dotyczące zarówno redukowania zjawisk niepożądanych, jak i 
działań przynoszących poprawę istotnych czynników wyznaczających jakość 
życia, a pozostające poza sferą wpływu zwykłych mieszkańców (osób 
prywatnych). Premiowane są również projekty, które nie prowadzą do trwałej 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 
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relokacji mieszkańców poza obszar rewitalizacji z uwagi na wyłączenie tych 
osób z możliwości skorzystania z efektów rewitalizacji.  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczyni się do redukcji bezrobocia w obszarze rewitalizacji poprzez 
m.in. generowanie nowych miejsc pracy 

2 2 

Projekt nie zakłada realokacji / przesiedlania mieszkańców z obszaru 
rewitalizacji 

2 

Projekt stwarza warunki dla aktywności i rekreacji plenerowej mieszkańców, 
korzystnie wpływającej na ich stan zdrowia 

1 

Projekt stwarza możliwości rozwoju kompetencji społecznych mieszkańców i 
wykorzystania ich talentów 

1 

Projekt przyczynia się do ochrony i wzmocnienia dziedzictwa materialnego i 
niematerialnego społeczności lokalnej  

1 

Projekt przyczyni się do poprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi, o 
ograniczonej sprawności (w tym zastosowanie optymalnych rozwiązań z 
zakresu technologii i logistyki sprawowania opieki) 

1 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ na ożywienie 
gospodarcze obszaru 
rewitalizacji 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania polepszające obsługę obszaru rewitalizacji 
poprzez wsparte obiekty infrastruktury, wpływające na powstanie inwestycji 
(prywatnych i innych), które mogą ożywić istniejące zagospodarowanie, a 
także rozwiązania wpływające na powstanie dotychczas nieistniejących form 
aktywności (gospodarczej, społecznej) pożądanej dla obszaru rewitalizacji 
lub dla gminy. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Poprawa infrastruktury umożliwi aktywność inwestycyjną innych 
podmiotów w obszarze rewitalizacji 

2 2 

Poprawa obszaru rewitalizacji przez obiekt infrastruktury otworzy nowe 
możliwości rozwoju 

1 

Profil aktywności wspartego w ramach projektu przedsiębiorstwa zbieżny z 
ustaleniami strategicznych dokumentów gminy, powiatu lub województwa 

1 

W wyniku projektu wsparte przedsiębiorstwo wykorzysta i wzmocni lokalne, 
niewykorzystane dotychczas potencjały obszaru rewitalizacji lub gminy 

1 

Oferta wspartego w ramach projektu przedsiębiorstwa odpowiada 
potrzebom zdiagnozowanym w obszarze rewitalizacji 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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3 Wpływ na jakość 
zagospodarowania 
przestrzeni 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium weryfikować będzie zachowanie zasad polityki przestrzennej 
podczas realizacji projektu. Ocena w ramach kryterium obejmować będzie 
działania na rzecz wykorzystania istniejącej zabudowy, zapobiegania 
rozpraszaniu zabudowy i pogłębianiu chaosu przestrzennego, kształtowania 
przestrzeni w sposób przyjazny dla mieszkańców, a także dbałości o estetykę 
przedsięwzięć.  

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt sprzyja uzupełnieniu i uporządkowaniu układu przestrzennego 
obszaru rewitalizacji 

2 2 

 

Projekt wzbogaca program użytkowy obszaru rewitalizacji o elementy istotne 
dla poprawy funkcjonowania lokalnej społeczności, w oparciu o pieszą 
dostępność  

2 

Projekt przywraca wartości użytkowe i przestrzenne obiektom 
zdegradowanym lub nie spełniającym współczesnych standardów  

2 

Projekt polega na poprawie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych 
lub zawiera elementy o takim znaczeniu 

2 

Całość lub istotne elementy/moduły projektu zostały przygotowane w 
oparciu o konkurs (w rozumieniu ustawy pzp) architektoniczny, 
architektoniczno-urbanistyczny lub urbanistyczny 

2 

Projekt zachowuje elementy istotne dla spójności wizualnej i krajobrazu 
kulturowego 

1 

Projekt przyczynia się do likwidacji kolizji widokowych (np. zasłonięcia 
roślinnością obiektów stanowiących kolizje widokowe) 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 
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Projekt ma kluczowe znaczenie dla likwidacji głównych barier rozwoju 
obszaru rewitalizacji, a przez to otwiera możliwość uruchomienia innych 
przedsięwzięć zawartych w programie rewitalizacji  

4 2 

Projekt zawiera elementy zapewniające wieloaspektowe i komplementarne 
wykorzystanie jego efektów, zgodnie z więcej niż jednym celem programu 
rewitalizacji 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innych projektów 
współfinansowanych z EFS: Działanie 9.2, 11.1, 11.2, 11.3 (przynajmniej 
jednego takiego projektu będącego w trakcie realizacji lub zrealizowanego). 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 
(nie dotyczy projektów współfinansowanych z EFS: Działanie 9.2, 11.1, 11.2, 
11.3) 

2 

Projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem innego projektu, służąc realizacji 
zamierzeń lub zaspokojeniu potrzeb tej samej grupy lokalnych użytkowników 

2 

Współpraca różnych partnerów: społecznych i gospodarczych (mieszkańcy, 
instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.) w ramach projektu 
(1 pkt za każdy kolejny rodzaj partnerów)253 

3 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

5 Oddziaływanie 
na ochronę 
środowiska i inne 
polityki horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz realizacji zasady dostępności, a także  wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 

każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (pomimo 
spełnienia kilku warunków określonych w Metodzie pomiaru, 
które umożliwiałyby otrzymanie większej liczby punktów, 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 1 tj. 5 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   1 

Powiązanie z projektami już zrealizowanymi na obszarze objętym projektem/ 
rozwiązaniami mającymi na celu wprowadzenie i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w ramach projektu.  

3 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i 
technologiczne (inne niż oparte na odnawialnych źródłach energii) 
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszające 
koszty eksploatacyjne i mające pozytywny wpływ na środowisko 

2 

 
253  Partner w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431, z 
późń. zm.) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000217&min=1
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Projekt przewiduje zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych w ciągu 
pierwszego roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10% w 
stosunku do ostatniego roku przed złożeniem projektu 

1 

Projekt przewiduje zmniejszenie wytwarzania odpadów w ciągu pierwszego 
roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10% w stosunku do 
ostatniego roku przed złożeniem projektu 

1 

Projekt przewiduje rekultywacje terenów zdegradowanych 1 

Projekt przewiduje ochronę lub zwiększenie bioróżnorodności obszaru 1 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami254  

 

  

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej sytuacji 
lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym 
osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. osób z 
niepełnosprawnościami) 

1 

Projekt przyczynia się do poprawy sieci usług socjalnych, w szczególności 
zmierza do zaspokojenia potrzeb osób starszych, dzieci, osób z 
niepełnosprawnościami). 

1 

Projekt przewiduje działania zapobiegające segregacji zawodowej 
i wykluczeniu grup społecznych (np. osób z niepełnosprawnościami itp.) 

1 

Projekt sprzyja poprawie życia osób, przewiduje w rewitalizowanej 
infrastrukturze usługi dla zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, osób z niepełnosprawnościami, 
osób starszych poprzez działania wykraczające poza wymogi stawiane przez 
przepisy prawa budowlanego i zapisy RPO WL 

1 

 

 

DZIAŁANIE 13.5 INFRASTRUKTURA PRZEDSZKOLNA 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 
254 W ramach oceny wpływu projektu na promowanie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami punktowane są wyłącznie działania w zakresie 
promowania równości szans  kobiet i mężczyzn oraz realizacji zasady dostępności, które wykraczają poza standardy stanowiące załącznik do 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. 
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1. Miejsce realizacji projektu na obszarach o 
najniższym odsetku dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego w ogóle dzieci w 
wieku 3-5 lat 

Kryterium punktowe. 

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

Celem interwencji jest zwiększenie dostępności do edukacji 
przedszkolnej oraz wyrównywanie terytorialnych dysproporcji w tym 
zakresie (wsparcie kierowane w głównej mierze na obszary 
deficytowe). 

Kryterium punktuje miejsce realizacji projektu na obszarach o 
najniższym odsetku dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 
w ogóle dzieci w wieku 3-5 lat (według GUS, kategoria: Wychowanie 
przedszkolne, grupa: Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, 
podgrupa: Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - wskaźniki, 
wskaźnik: dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. 
dzieci w wieku 3-5 lat wyrażony procentowo). Punkty są przyznawane 
jednokrotnie.  Punktację określono dzieląc gminy na cztery 
równoliczne grupy według odsetka dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego w ogóle dzieci w wieku 3-5 lat. Do oceny będzie 
stosowany najbardziej aktualny wskaźnik GUS dostępny w Banku 
Danych Lokalnych. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 
pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Projekt realizowany na obszarze gminy o odsetku dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego na poziomie niższym niż 48,4% włącznie 

5 

5 

Projekt realizowany na obszarze gminy o odsetku dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego na poziomie powyżej 48,4 % a poniżej 
59,1% włącznie 

4 

Projekt realizowany na obszarze gminy o odsetku dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego na poziomie powyżej 59,1% a poniżej 
72,0% włącznie 

2 

Projekt realizowany na obszarze gminy o odsetku dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego na poziomie powyżej 72,0% i więcej 

0 

KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
1.  Efektywność kosztowa wsparcia 1 obiektu 

infrastruktury przedszkolnej 
Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez 
podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez 
poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i 
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wskaźnika w Programie wyniósł 797131 zł/szt. i będzie on stanowił 
punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 

zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie 
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony 
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla 
danego projektu dla pozostałych wskaźników, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 
projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza 
się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu 
jej przez wagę, 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje 
żadnego ze wskaźników. 

Metoda pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
597847 zł/szt. włącznie) 

5 

5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 597848 do 797130 zł/szt. 
włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 797131 do 996413 zł/szt. 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (996414 zł/szt. i więcej) 

0 

2.  Efektywność kosztowa pozyskania 1 
potencjalnego użytkownika infrastruktury 
opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w 
programie 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. 
Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 
wskaźnika w Programie wyniósł 8760 zł/szt. i będzie on stanowił 
punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. 
 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez 
podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez 
poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie, a 
następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla 
danego projektu dla pozostałych wskaźników, które 
wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej 
liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w 



360 
 

projekcie, umownego kosztu jednostkowego nie wylicza 
się i nie przyznaje się za niego punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów 
dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu 
jej przez wagę, 

d) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje 
żadnego ze wskaźników. 

Metoda pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 
6569 zł/szt. włącznie) 

5 

5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i 
niższym niż 100% średniego kosztu (od 6570 do 8759 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i 
niższym niż 125% średniego kosztu (od 8760 do 10949 zł/szt. 
włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (10950 zł/szt. i więcej) 

0 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚĆI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, 
oszczędność zasobów oraz jakość użytkowania 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
obiektów i użytkowników,  także rozwiązania wpływające na poprawę 
jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, 
analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników 
itp. 
 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 
tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Rozwiązania mające na celu przygotowanie przedszkola do 
świadczenia usług w zakresie co najmniej dwóch z ośmiu kluczowych 
kompetencji: 1) Porozumiewanie się w języku ojczystym; 2) 
Porozumiewanie się w językach obcych; 3) Kompetencje 
matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4) 
Kompetencje informatyczne; 5) Umiejętność uczenia się; 6) 

4 5 
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Kompetencje społeczne i obywatelskie; 7) Poczucie inicjatywy i 
przedsiębiorczość; 8) Świadomość i ekspresja kulturowa 

Rozwiązania w infrastrukturze ułatwiające stosowanie podejścia 
zindywidualizowanego do użytkowników, w szczególności dzieci 
uzdolnionych, ale również z chorobą przewlekłą, będące w sytuacji 
kryzysowej, traumatycznej, mające trudności w nauce i nawiązywaniu 
relacji interpersonalnych  

1 

Wprowadzenie rozwiązań innych niż wynikających z prawa 
budowlanego, ułatwiających opiekę nad dziećmi z 
niepełnosprawnościami i uczestniczenie w zajęciach razem z innymi 
dziećmi np. dostosowanie infrastruktury do korzystania w pełni przez 
osoby z niepełnosprawnościami, zakup wyposażenia lub pomocy 
dydaktycznych 

1 

Instalacja systemów monitoringu i zabezpieczenia infrastruktury 
edukacyjnej wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń 

1 

Zakup wyposażenia wpływającego na zwiększenie atrakcyjności 
procesu edukacyjnego, odnoszący się wprost do działań 
zaplanowanych w projekcie i wynikający planu edukacyjnego 
przedszkola, uzupełniający istniejące wyposażenie i adekwatny do 
liczby dzieci w przedszkolu  

1 

2. Komplementarność projektu Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, 
będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg 
projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 
tj. 15 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt 
jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym 
rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych 
projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub 
projekt poprawia spójność danego układu obiektów, infrastruktury, 
sieci itp. 

4 

3 

Projekt jest realizowany w porozumieniu (1 pkt za każdego 
dodatkowego partnera, max. 3 pkt) 

3 
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Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego 
projektu ze szczególnym uwzględnieniem projektów 
współfinansowanych z EFS 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki 
czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej 
infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych 
samych użytkowników 

2 

Projekt jest finansowany przez produkty / rezultaty innego projektu 1 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym 
projekcie 

1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez 
tych samych użytkowników 

1 

3. Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne 
polityki horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji 
polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie 
równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w 
szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii 
przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie 
projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych 
źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich 
wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań 
(przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 
tj. 10 pkt),  

b)  przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia 
kryterium. 

Metoda pomiaru 
Możliwe punkty 

Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój: 

2 

Powiązanie z projektami / rozwiązaniami mającymi na celu 
wprowadzenie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

3 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania 
techniczne i technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i 
wpływ na środowisko 

2 
 

Wpływ na promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji 

Zatrudnienie kobiet lub osób z marginalizowanych grup społecznych 
lub outsourcing usług uzupełniających obsługę powstałej 
infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby z 
marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) 

1 
 

Wprowadzenie polityki cenowej korzystnej dla osób ze 
zmarginalizowanych grup społecznych (np. dla różnych grup 
niepełnosprawnych) oraz obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo 

1 
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DZIAŁANIE 13.6 INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Poprawa jakości edukacji 
zawodowej oraz 
dostosowania w jak 
największym stopniu 
infrastruktury do warunków 
rzeczywistego środowiska 
pracy zawodowej.  
 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium premiuje projekty, które przyczyniają się do poprawy warunków 
kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne i zakup wyposażenia 
ukierunkowany na dostosowanie w jak największym stopniu infrastruktury do 
warunków rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, co ma na celu 
zaowocowanie zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem edukacji w 
szkolnictwie zawodowym. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku, gdy projekt nie przyczynia się do 
dostosowania infrastruktury i wyposażenia do standardów 
rekomendowanych przez KOWEZiU dla zawodów z klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, w ramach których uczniowie są kształceni w 
danej placówce. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczynia się do dostosowania infrastruktury i wyposażenia do 
standardów rekomendowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) dla zawodów z klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, w ramach których uczniowie są kształceni w danej 
placówce. 

5 2 

2 Trafność realizacji projektu z 
punktu widzenia 
inteligentnych specjalizacji 
zapisanych w RSI WL, 
sektorów szybkiego wzrostu 
oraz sektorów ważnych dla 
lokalnych rynków pracy 

Kryterium punktowe. 

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

Preferencje uzyskają projekty dotyczące szkół/placówek prowadzących 
kształcenie w zakresie zawodów wpisujących się w inteligentne specjalizacje 
wynikające z „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 
2020 r.", sektory szybkiego wzrostu oraz sektory ważne dla lokalnych rynków 
pracy.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o określoną w regulaminie 
konkursu dla Działania 13.6, listę zawodów wpisujących się w: 

1) inteligentne specjalizacje wynikające z RSI (biogospodarka, 
medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i 
automatyka),  

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt), 

b) punkty nie sumują się – przyznawane są punkty za spełnienie najlepiej 
punktowanej metody pomiaru,  

c) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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2) sektory szybkiego wzrostu (transport i logistyka, turystyka, 
przemysły kreatywne) 

3) sektory ważne dla lokalnego rynku pracy (budownictwo, 
podstawowe usługi). 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczynia się poprawy jakości kształcenia w zakresie jednej lub kilku 
inteligentnych specjalizacji: 1) biogospodarka, 2) medycyna i zdrowie, 3) 
energetyka niskoemisyjna, 4) informatyka i automatyka 

5 4 

Projekt przyczynia się poprawy jakości kształcenia w zakresie jednego lub kilku 
sektorów szybkiego wzrostu: 1) transport i logistyka, 2) turystyka, 3) przemysły 
kreatywne. 

2 

Projekt przyczynia się poprawy jakości kształcenia w zakresie jednego lub kilku 
sektorów ważnych dla lokalnego rynku pracy: 1) budownictwo i branże 
wspomagające, 2) podstawowe usługi. 

1 

KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Efektywność kosztowa 
pozyskania 1 potencjalnego 
użytkownika infrastruktury 
edukacyjnej wspartej w 
programie 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 3955 
zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów w tym 
kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla 
danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu 
przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie – do wyliczenia 
umownego kosztu jednostkowego należy w przypadku tego wskaźnika 
wziąć wyłącznie przyrost wskaźnika produktu spowodowany realizacją 
projektu (od liczby potencjalnych użytkowników infrastruktury edukacyjnej 
wspartej w wyniku realizacji projektu należy odjąć liczbę potencjalnych 
użytkowników wg stanu przed realizacją projektu) i zaokrąglenia do pełnych 
złotych, a następnie sprawdzeniu, w którym podkryterium mieści się 
wyliczony wartość i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla 
pozostałych  podkryteriów, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie występuje w projekcie, 
umownego kosztu jednostkowego nie wylicza się i nie przyznaje się za niego 
punktów), 

c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych 
podkryteriów, a następnie przemożeniu jej przez wagę  (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku, gdy projekt posiada efektywność 
kosztową na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu (4 944 
zł/szt. i więcej). 
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Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 2 966 
zł/szt. włącznie) 

5 4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 2 967 do 3 954 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 3 955 do 4 943 zł/szt. włącznie) 

2 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na kompleksowość i 
jakość procesu edukacyjnego 
prowadzonego we wspartej 
infrastrukturze 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektów i 
użytkowników,  także rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie 
ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych 
usług / użyteczności dla użytkowników itp. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt, materiały, narzędzia i 
technologie ułatwiające edukację zawodu (projektory multimedialne, 
komputery, urządzenia interaktywne nie są tu wliczane) w więcej niż 50% 
pracowni szkolnych/warsztatów szkolnych objętych wsparciem w ramach 
projektu 

2 3 

Wdrożenie rozwiązań w infrastrukturze ułatwiające stosowanie podejścia 
zindywidualizowanego do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

1 

Wdrożenie rozwiązań mających na celu śledzenie losów zawodowych 
absolwentów 

1 

Wdrożenie rozwiązań mających na celu pomoc uczniom / kandydatom 
w wyborze odpowiedniej specjalizacji 

1 

Przygotowanie lub dostosowanie programu nauczania i organizacji kształcenia 
praktycznego w miejscu pracy i pracowniach szkolnych/ warsztatach szkolnych 
pod potrzeby konkretnego pracodawcy/we współpracy z pracodawcami 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Powiązanie systemu 
kształcenia z pracodawcą 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 
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Kryterium punktuje współpracę beneficjenta z pracodawcami na różnych 
poziomach i w różnym zakresie, między innymi poprzez wspólne 
przygotowanie programów nauczania, prowadzenie zajęć przez praktyków, 
szkolenie nauczycieli i uczniów, organizacja praktyk i staży. 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 4 tj. 20 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Podniesienie jakości praktycznych zajęć z przedmiotów zawodowych poprzez 
prowadzenie praktyk u pracodawców dla więcej niż 25% uczniów 
korzystających z infrastruktury lub wyposażenia wspartych w ramach projektu 

1 4 

Podniesienie jakości praktycznych zajęć z przedmiotów zawodowych poprzez 
prowadzenie więcej niż 25% zajęć przez praktyków (osoby aktywnie pracujące 
w danym zawodzie) 

1 

Podniesienie jakości nauczania poprzez udział pracodawców w przygotowaniu 
programów nauczania wybranych kierunków 

1 

Podniesienie jakości użytkowania poprzez organizację staży dla uczniów i 
nauczycieli 

1 

Podniesienie jakości organizacji praktycznej nauki zawodu, szkolenia 
organizowane przy współpracy z pracodawcami dla uczniów i nauczycieli 

1 

Projekt jest realizowany w porozumieniu z pracodawcami lub organizacjami 
przedsiębiorców255  

2 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Komplementarność projektu Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać 5 pkt o wadze 1 tj. 5 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym rozwiązaniem, 

4 1 

 
255  Porozumienie musi być sformalizowane w postaci podpisanej umowy lub porozumienia obejmującego przygotowanie lub dostosowanie programu nauczania i organizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy 

i pracowniach szkolnych/warsztatach szkolnych pod potrzeby konkretnego przedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 
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którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznie 
umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia spójność 
danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp. 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 
wspófinansowanego z EFS realizowanych z innych źródeł finansowania  niż 
wskazane w ramach Działania 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i 
języków obcych  i 12.4 Kształcenie zawodowe RPO WL  

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni 
wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4 Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z 
zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać  5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   2 

Powiązanie z projektami / rozwiązaniami mającymi na celu wprowadzenie 
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

3 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne 
i technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko 

2 

Wpływ na promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji   

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej sytuacji 
lub osób ze  zmarginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym 
osoby ze zmarginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) 

2 

Wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dostęp infrastruktury dla osób ze 
zmarginalizowanych grup społecznych oraz obszarów słabo rozwiniętych 
gospodarczo, w tym z obszarów peryferyjnych, wykraczających poza 

1 
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minimalne wymagania w tym zakresie, wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa. 

 

DZIAŁANIE 13.7 INFRASTRUKTURA SZKOLNA 

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Przyczynianie się do 
poprawy jakości edukacji 
w zakresie kluczowych 
kompetencji 

Kryterium punktowe. 
Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  wniosku o 
dofinansowanie  projektu. 
Kryterium premiuje projekty, które przyczyniają się do poprawy jakości 
kształcenia w zakresie jednej lub kilku kluczowych kompetencji określonych w 
Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 
[Dz.U. L 394 z 30.12.2006]. Punkty są przyznawane wielokrotnie za spełnienie 
każdego warunku. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

c)  

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczynia się do poprawy jakości nauczania w zakresie porozumiewania 
się w językach obcych, co obejmuje – oprócz głównych wymiarów umiejętności 
porozumiewania się w języku ojczystym – mediację i rozumienie różnic 
kulturowych. Stopień biegłości zależy od kilku czynników oraz możliwości 
rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania 

2 5 

Projekt przyczynia się do poprawy jakości nauczania w zakresie kompetencji 
matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych. 
Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania 
myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z 
codziennych sytuacji, z naciskiem na proces, działanie i wiedzę. Podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne dotyczą opanowania, wykorzystywania i 
stosowania wiedzy oraz metod objaśniających świat przyrody. Obejmują one 
rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz 
odpowiedzialność poszczególnych obywateli 

2 

Projekt przyczynia się do poprawy jakości nauczania w zakresie kompetencji 
informatycznych, które obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie 
technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI), a tym samym podstawowych 
umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), 

2 

Projekt przyczynia się do poprawy jakości nauczania w zakresie umiejętności 
uczenia się, co jest związane ze zdolnością konsekwentnego uczenia się, 
organizowania własnego procesu uczenia się, indywidualnie oraz w grupach, 
odpowiednio do własnych potrzeb, a także świadomością metod i możliwości 

1 
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Projekt przyczynia się do poprawy jakości nauczania w zakresie kompetencji 
społecznych i obywatelskich. Kompetencje społeczne to kompetencje osobowe, 
interpersonalne i międzykulturowe oraz wszelkie formy zachowań 
przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym i zawodowym. Jest to związane z dobrem osobistym i społecznym. 
Ważne jest zrozumienie zasad postępowania i zwyczajów w różnych 
społeczeństwach i środowiskach, w których funkcjonują dane osoby. 
Kompetencje obywatelskie, a zwłaszcza znajomość pojęć i struktur społecznych i 
politycznych (demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw 
obywatelskich), przygotowują do angażowania się w aktywne i demokratyczne 
działania 

1 

Projekt przyczynia się do poprawy jakości nauczania w zakresie poczucia 
inicjatywy i przedsiębiorczości, czyli zdolności do wcielania pomysłów w czyn. Jest 
to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do 
planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. 
Dana osoba ma świadomość kontekstu swojej pracy i jest zdolna do 
wykorzystywania pojawiających się szans. Jest to podstawa do nabywania bardziej 
konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują 
przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. 
Powinno to obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre 
zarządzanie 

1 

 

KRYTERIA SKUTECZNOŚCI / EFEKTYWNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Efektywność kosztowa 
wspartej infrastruktury 
edukacyjnej przypadająca 
na 1 potencjalnego 
użytkownika 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 7 663 zł/os. 
i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów w tym kryterium. 

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:  

a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego 
dla danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR 
dla projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w 
projekcie256 i zaokrągleniu do pełnych złotych, a następnie 
sprawdzeniu, w którym podkryterium mieści się wyliczona wartość i 
przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

b) przemnożeniu przyznanych punktów przez wagę  (maksymalnie 
można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), 

c) przyznaniu 0 punktów – w przypadku, gdy projekt posiada 
efektywność kosztową na poziomie wyższym lub równym 125% 
średniego kosztu (9 579 zł/szt. i więcej). 
 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

 
256 Użytkowników należy określić na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego.  
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Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 5 746 
zł/os. włącznie) 

5 5 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 5 747 do 7 662 zł/os. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 7 663 do 9 578 zł/os. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu 
(9 579 zł/os. i więcej) 

0 

KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na 
kompleksowość i jakość 
procesu edukacyjnego 
prowadzonego we 
wspartej infrastrukturze 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektów 
i użytkowników,  także rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie 
ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług 
/ użyteczności dla użytkowników itp. Punkty są przyznawane wielokrotnie za 
spełnienie jednej z metod pomiaru. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt),  

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt zlokalizowany na obszarach o najsłabszych wynikach egzaminów 
zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji i/lub zmniejszający bariery w 
dostępie do dobrej jakości edukacji dla dzieci i młodzieży ze środowisk 
defaworyzowanych. 

2 5 

Wdrożenie systemowych rozwiązań mających na celu nauczanie 
eksperymentalne257   w maksymalnie wielu przedmiotach (podejście systemowe, 
całościowe) 

1  

Wdrożenie systemowych rozwiązań tworzących postawy kreatywności, 
innowacyjności, pracy zespołowej wśród uczniów (podejście systemowe, 
całościowe) 

1 

Wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt, materiały, narzędzia i technologie 
ułatwiające edukację zawodu (projektory multimedialne, komputery, urządzenia 
interaktywne nie są tu wliczane) w więcej niż 50% pracowni szkolnych objętych 
wsparciem w ramach projektu 

1 

 
3 Przez nauczanie eksperymentalne należy rozumieć nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły, działania służące podnoszeniu skuteczności 

kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.    
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Wdrożenie rozwiązań w infrastrukturze ułatwiające stosowanie podejścia 
zindywidualizowanego do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych258  

1 

Wdrożenie rozwiązań mających na celu pomoc uczniom / kandydatom 
w wyborze odpowiedniego profilu. 

1 

Wprowadzenie systemów opartych na TIK dotyczących monitorowania 
skuteczności i adekwatności / użyteczności stosowanych standardów i metod 
edukacji (np. wprowadzenie monitoringu umiejętności uczniów, oceny pracy 
nauczycieli) 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest 
końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze 
na danym obszarze lub projekt jest centralnym rozwiązaniem, którego realizacja 
umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznie umiejscowionych wobec 
danego projektu lub projekt poprawia spójność danego układu obiektów, 
infrastruktury, sieci itp. 

4 3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 
wspófinansowanego z EFS w ramach perspektywy 2007 – 2013. 

3 

Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni 
wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury  

3 

Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

 
258 Zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach rozpoznawanie i 
zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia wynika w szczególności z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych 
uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych. 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości mężczyzn 
i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 
zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne 
oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój 
odnawialnych źródeł energii. 

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: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde 
z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można 
przyznać  5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

 
 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   2 

Projekt zawiera rozwiązania mające na celu wprowadzenie i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii. 

3 

Projekt zawiera (inne niż odnawialne źródła energii) nowoczesne, 
energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające koszty 
eksploatacyjne i wpływ na środowisko 

2 

 Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami 

  

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej sytuacji lub 
osób ze  zmarginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług 
uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby 
ze zmarginalizowanych grup społecznych (np. osób z niepełnosprawnościami) 

2 

Wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dostęp infrastruktury dla osób ze 
zmarginalizowanych grup społecznych oraz obszarów słabo rozwiniętych 
gospodarczo, w tym z obszarów peryferyjnych, wykraczających poza minimalne 
wymagania w tym zakresie, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

1 

 
DZIAŁANIE 13.8 REWITALIZACJA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO  

W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH  

KRYTERIA TRAFNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1 Stopień realizacji 
wskaźników Strategii 
ZIT LOF 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje stopień realizacji wskaźników monitoringu realizacji 
Celów Rozwojowych Strategii ZIT LOF. Jest ono oceniane na podstawie wzoru, 
który wylicza średni poziom realizacji przez oceniany projekt trzech 
najbardziej adekwatnych do projektu wskaźników Strategii ZIT LOF w ramach 
priorytetu rozwojowego 3.1 Wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez 
rewitalizację przestrzenną (wspierane w ramach RPO-PI 9b, działanie 13.8). 

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: 

m) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt),  

n) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Pomiar punktów odbywa się poprzez porównanie wartości maksymalnie 
trzech wskaźników realizowanych w projekcie do wartości docelowej 
wskaźników monitoringu realizacji Celów Rozwojowych Strategii ZIT LOF i 
przemnożenie jej przez maksymalną liczbę możliwych do uzyskania punktów 
według wzoru:  

𝐿 =
1

3
× (

𝑊𝑝1

𝑊𝑠1
+

𝑊𝑝2

𝑊𝑠2
+

𝑊𝑝3

𝑊𝑠3
) × 5 𝑝𝑘𝑡 

gdzie:  

𝐿  liczba punktów przyznana za kryterium 

𝑊𝑠 wartości trzech wybranych wskaźników monitoringu realizacji Celów 
Rozwojowych zapisane w Strategii ZIT LOF (wartość docelowa (2020) z 
Tabeli 5, s. 91–92); należy wybrać w pierwszej kolejności te wskaźniki, 
których wartości projekt realizuje w największym stopniu; można 
wybrać wyłącznie wskaźniki posiadające wartości docelowe 

𝑊𝑝𝑖  wartości trzech wskaźników osiąganych w ramach projektu; jeżeli 

projekt nie realizuje danego wskaźnika, należy wpisać w tym przypadku 
wartość zero 

5 2 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ na 
rozwiązywanie 
głównych problemów 
społecznych 

Kryterium punktowe. 

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

Z uwagi na długotrwałość zjawisk społecznych, 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: 
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Kryterium premiuje projekty kompleksowe przyczyniające się do rozwiązania 
kluczowych problemów społecznych na danym obszarze. Punkty 
są przyznawane wielokrotnie za spełnienie każdego warunku. 

Projekt, który nie służy wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji z sytuacji 
kryzysowej nie jest projektem rewitalizacyjnym. 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego z 
warunków kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczynia się do zwiększenia fizycznej dostępności rynku pracy 
poprzez działania infrastrukturalne (np. modernizację drogi, chodników, 
placu lub budowę kładki), co ułatwi dostęp do rynku pracy (miejsca pracy 
np. budynku) dla już zatrudnionych osób, jak i również dla tych, które 
potencjalnie mogą tam pracować (w szczególności w tej metodzie pomiaru 
nie jest oceniana liczba tworzonych miejsc pracy) 

1 3 
 

Projekt przyczynia się do wzrostu aktywności gospodarczej na obszarze 
rewitalizacji, w tym przedsiębiorstw społecznych poprzez przygotowanie 
niezbędnej infrastruktury (przynajmniej jednego obiektu) umożliwiającego 
postawnie przynajmniej jednego przedsiębiorstwa w tym jednego 
przedsiębiorstwa społecznego. 

1 

Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich 
usług społecznych259 Dodatkowo metodę pomiaru uznaje się za spełnioną, 
jeżeli w ramach projektu nastąpi poprawa dostępu fizycznego do usługi – 
poprzez np. modernizację drogi, chodnika, przejścia, kładki prowadzących 
bezpośrednio do obiektu, w którym prowadzona jest już obecnie dana 
usługa) 

1 

Projekt przyczynia się do ograniczenia problemów społecznych260  1 

Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich 
usług kulturalnych (jak w przypadku usług społecznych, ale działania dotyczą 
usług kulturalnych, w tym zachowania dziedzictwa kulturowego 
i przemysłowego w zakresie dostosowania do realizacji inicjatyw 
publicznych) 

1 

 

 
259  W ramach projektu zostanie przygotowana infrastruktura, w której usługi społeczne i usługi aktywnej integracji będą mogły być prowadzone, dotyczy to usług edukacyjnych, usług zdrowotnych, usług opieki 

zdrowotnej, usług opiekuńczo-wychowawczych, usług rekreacyjnych, sportowych. Usługi te muszą być darmowe lub płatne, ale opłata za ich realizację na rzecz 1 osoby w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 2% 
wysokości dochodu rozporządzalnego na 1 mieszkańca na danym terenie. W ramach projektu może powstać dana usługa w zrewitalizowanej infrastrukturze lub infrastruktura może zostać przygotowana do jej 
świadczenia. Dodatkowo metodę pomiaru uznaje się za spełnione, jeżeli w ramach projektu nastąpi poprawa dostępu fizycznego do usługi – poprzez np. modernizację drogi, chodnika, przejścia, kładki prowadzących 
bezpośrednio do obiektu, w którym prowadzona jest już obecnie dana usługa).. 

260  Projekt redukuje zjawisko wykluczenia, bezradności, lub patologii, np. projekt obejmuje działania na rzecz stworzenia osobom borykającym się z problemami społecznymi możliwości uzyskania pracy lub 
zajęcia np. jeżeli w wyniku realizacji projektu planuje się stworzyć nowe miejsca pracy (np. w ramach zwiększania dostępności do usług społecznych czy kulturalnych), w ramach których odpłatnie lub na zasadach 
wolontariatu osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą mogły pracować. Dodatkowo w ramach tej metody pomiaru mogą być punktowane działania mające na celu eliminację miejsc szerzenia się patologii np. 
pustostanów, skwerów, zapleczy itp. poprzez zagospodarowanie ich na inne cele. 
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Projekt przyczynia się do redukcji przestępczości (projekt przyczynia się do 
zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze poprzez np. zainstalowanie 
oświetlenia, monitoringu, likwidację miejsc mało widocznych np. wyłomów) 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Wpływ 
na generowanie 
zmian w jakości 
zagospodarowania 
obszaru rewitalizacji 
oraz tworzenie 
nowych możliwości 
rozwoju 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia przydatność wnioskowanego obiektu infrastruktury do 
generowania zmian w jakości zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz 
do stwarzania możliwości rozwoju. Uwzględnia także wyniki partycypacji 
społecznej przy zamierzeniach infrastrukturalnych znacząco wpływających 
na warunki funkcjonowania obszaru rewitalizacji. Kryterium ocenia również 
przydatność zamierzeń dotyczących remontów, modernizacji, adaptacji lub 
wymiany budynków publicznych lub komercyjnych dla realizacji celów 
rewitalizacji. W szczególności dotyczy to budynków wskazywanych do tych 
działań w wyniku postulatów określonych w ramach partycypacji społecznej. 
Ponadto kryterium premiuje projekty, które przyczynią się do rozwiązania 
problemów społecznych lub gospodarczych, które uzupełniają układ 
urbanistyczny i poprawiają jego spójność funkcjonalno-przestrzenną i 
estetykę. 

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: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi 
(maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt),  

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia żadnego z 
warunków kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Poprawa obsługi obszaru rewitalizacji i tworzenie nowych możliwości 
rozwoju poprzez zagospodarowanie obszaru rewitalizacji obejmie powyżej 
30% jego powierzchni i wynika z wniosków społeczności lokalnej 
(udokumentowanych w ramach partycypacji) 

2 

 

3 

Projekt dotyczy obiektu budowlanego wskazanego do interwencji jako 
istotny dla społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji, w trybie partycypacji 
społecznej  

1 

Projekt dotyczy obiektu budowlanego, którego funkcja istotnie wpłynie na 
rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych lub gospodarczych 
obszaru rewitalizacji  

1 

Projekt dotyczy obiektu budowlanego, który uzupełnia istniejącą tkankę 
zabudowy i przyczynia się do poprawy spójności funkcjonalno-przestrzennej 
i estetyki obszaru rewitalizacji 

1 

Kryteria skuteczności / efektywności 
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(maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia w ramach kryterium wynosi 15 pkt) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1A Efektywność 
kosztowa wsparcia 
1 obiektu 
infrastruktury 
zlokalizowanego 
na rewitalizowanych 
obszarach 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 
8 434 001 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 
projektów tym kryterium. 

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:  

e) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

f) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie 
oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie 
występuje w projekcie, przyznaje się za niego 0 punktów), 

g) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

h) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego 
ze wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu 
(do 6 325 500 zł/szt. włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 6 325 501 do 8 434 000 zł/szt. włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 8 434 001 do 10 542 500 zł/szt. włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (10 542 501 zł/szt. i więcej) 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1B Efektywność 
kosztowa 1 budynku 
publicznego lub 
komercyjnego 
wybudowanego/ 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na:  



377 
 

wyremontowanego 
na obszarach 
rewitalizacji 

Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy 
wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 26 870 
zł/m2 i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym 
kryterium. 

e) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu 
jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie 
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika 
produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych 
złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się 
wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, 

f) wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego 
projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie 
oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli wskaźnik nie 
występuje w projekcie, przyznaje się za niego 0 punktów), 

g) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla 
wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez 
wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

h) przyznaniu 0 punktów – kiedy projekt nie realizuje żadnego ze 
wskaźników. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 20 152 
zł/m2 włącznie) 

5 3 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 
100% średniego kosztu (od 20 153 do 26 869 zł/m2 włącznie) 

4 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 
125% średniego kosztu (od 26 870 do 33 587 zł/m2 włącznie) 

2 

Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego 
kosztu (33 588 zł/m2 i więcej) 

0 

Kryteria użyteczności 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na jakość życia 
mieszkańców  

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje rozwiązania poprawiające ogólne warunki życia lokalnej 
społeczności, dotyczące zarówno redukowania zjawisk niepożądanych, jak i 
działań przynoszących poprawę istotnych czynników wyznaczających jakość 
życia, a pozostające poza sferą wpływu zwykłych mieszkańców (osób 
prywatnych). Premiowane są również projekty, które nie prowadzą do 
trwałej relokacji mieszkańców poza obszar rewitalizacji z uwagi na 
wyłączenie tych osób z możliwości skorzystania z efektów rewitalizacji.  

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: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt przyczyni się do redukcji bezrobocia w obszarze rewitalizacji 2 3 

Projekt nie zakłada realokacji / przesiedlania mieszkańców z obszaru 
rewitalizacji 

2 

Projekt stwarza warunki dla aktywności i rekreacji plenerowej mieszkańców, 
korzystnie wpływającej na ich stan zdrowia 

1 

Projekt stwarza możliwości rozwoju kompetencji społecznych mieszkańców 
i wykorzystania ich talentów 

1 

Projekt przyczynia się do ochrony i wzmocnienia dziedzictwa 
niematerialnego społeczności lokalnej  

1 

Projekt przyczyni się do poprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi, 
o ograniczonej sprawności (w tym zastosowanie optymalnych rozwiązań 
z zakresu technologii i logistyki sprawowania opieki) 

1 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2 Wpływ na jakość 
zagospodarowania 
przestrzeni 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium weryfikować będzie zachowanie zasad polityki przestrzennej 
podczas realizacji projektu. Ocena w ramach kryterium obejmować będzie 
działania na rzecz wykorzystania istniejącej zabudowy, zapobiegania 
rozpraszaniu zabudowy i pogłębianiu chaosu przestrzennego, kształtowania 
przestrzeni w sposób przyjazny dla mieszkańców, a także dbałości o estetykę 
przedsięwzięć.  

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: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt sprzyja uzupełnieniu i uporządkowaniu układu przestrzennego 
obszaru rewitalizacji 

2 2 

 
Projekt wzbogaca program użytkowy obszaru rewitalizacji o elementy 
istotne dla poprawy funkcjonowania lokalnej społeczności, w oparciu o 
pieszą dostępność  

2 

Projekt przywraca wartości użytkowe i przestrzenne obiektom 
zdegradowanym lub nie spełniającym współczesnych standardów  

2 
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Projekt polega na poprawie estetyki i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych lub zawiera elementy o takim znaczeniu 

2 

Całość lub istotne elementy/moduły projektu zostały przygotowane w 
oparciu o konkurs (w rozumieniu ustawy pzp) architektoniczny, 
architektoniczno-urbanistyczny lub urbanistyczny 

2 

Projekt zachowuje elementy istotne dla spójności wizualnej i krajobrazu 
kulturowego 

1 

Projekt przyczynia się do likwidacji kolizji widokowych (np. zasłonięcia 
roślinnością obiektów stanowiących kolizje widokowe) 

1 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3 Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące 
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych lub też powiązane z projektami 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 (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Projekt ma kluczowe znaczenie dla likwidacji głównych barier rozwoju 
obszaru rewitalizacji, a przez to otwiera możliwość uruchomienia innych 
przedsięwzięć zawartych w programie rewitalizacji  

4 2 

Projekt zawiera elementy zapewniające wieloaspektowe i komplementarne 
wykorzystanie jego efektów, zgodnie z więcej niż jednym celem programu 
rewitalizacji 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innych 
projektów współfinansowanych z EFS: Działanie 9.2, 11.4, 11.5, 11.6 
(przynajmniej jednego takiego projektu będącego w trakcie realizacji lub 
zrealizowanych). 

3 
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Współpraca różnych partnerów: społecznych i gospodarczych (mieszkańcy, 
instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.) w ramach projektu 
(1 pkt za każdy kolejny rodzaj partnerów)261 

3 

Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu 
(nie dotyczy projektów współfinansowanych z EFS: Działanie 9.2, 11.4, 11.5, 
11.6) 

2 

Projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem innego projektu, służąc realizacji 
zamierzeń lub zaspokojeniu potrzeb tej samej grupy lokalnych użytkowników 

2 

Projekt wykorzystuje wiedzę / kompetencje powstałe w innym projekcie 1 

Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych projektów, 
niekoniecznie pełniących tę samą funkcję lub użytkowanych przez tych 
samych użytkowników 

0 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4 Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. 

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

Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk 
horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności 
wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za 
każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym 
maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Metody pomiaru Możliwe punkty Waga 

Wpływ na zrównoważony rozwój:   2 

Powiązanie z projektami już zrealizowanymi na obszarze objętym projektem/ 
rozwiązaniami mającymi na celu wprowadzenie i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w ramach projektu.  

3 

Projekt zawiera nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne 
i technologiczne (inne niż oparte na odnawialnych źródłach energii) 
zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko 

2 

 
261  Partner w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000217&min=1
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Projekt przewiduje zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych w ciągu 
pierwszego roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10% 
w stosunku do ostatniego roku przed złożeniem projektu 

1 

Projekt przewiduje zmniejszenie wytwarzania odpadów w ciągu pierwszego 
roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 10% w stosunku do 
ostatniego roku przed złożeniem projektu 

1 

Projekt przewiduje rekultywacje terenów zdegradowanych 1 

Projekt przewiduje ochronę lub zwiększenie bioróżnorodności obszaru 1 

Wpływ na promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

  

Zatrudnienie osób tej płci, która jest w danym obszarze w trudniejszej 
sytuacji lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing 
usług uzupełniających obsługę infrastruktury przedsiębiorstwom 
zatrudniającym osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. osób z  
niepełnosprawnościami) 

1 

Projekt przyczynia się do poprawy sieci usług socjalnych, w szczególności 
zmierzający do zaspokojenia potrzeb osób starszych, dzieci, osób z 
niepełnosprawnościami itp. 

1 

Projekt przewiduje działania zapobiegające segregacji zawodowej 
i wykluczeniu grup społecznych (np. osób z niepełnosprawnościami itp.) 

1 

Projekt sprzyja poprawie życia osób, przewiduje w rewitalizowanej 
infrastrukturze usługi dla zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, osób z niepełnosprawnościami, 
osób starszych poprzez działania wykraczające poza wymogi stawiane przez 
przepisy prawa budowlanego i zapisy RPO WL 

1 

 
 

III.Kryteria rozstrzygające 
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III. KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE262  

(ZAWARTE ZOSTANĄ WE WSZYSTKICH KARTACH OCEN MERYTORYCZNYCH I DOTYCZYĆ BĘDĄ WSZYSTKICH OCENIANYCH PROJEKTÓW) 

 

DZIAŁANIE 1.1 REGIONALNA INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Trafność realizacji projektu 
z punktu widzenia celów RPO 
WL w zakresie 
gospodarczego 
wykorzystywania projektu 

Jaki jest udział części gospodarczej projektu w całkowitych wydatkach 
kwalifikowalnych projektu? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje większym niż minimalny udział części 
gospodarczej projektu w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu. 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, najniższą 
pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji 
przeznaczonej  
na dany konkurs nie pozwala na zatwierdzenie 
do dofinansowania wszystkich projektów, o wyborze 
projektu do dofinansowania decyduje kryterium 
rozstrzygające. 

2. Poziom współfinansowania 
projektu ze środków 
prywatnych 

Jakie jest poziom współfinansowania wydatków kwalifikowalnych 
dotyczących części gospodarczej projektu przez przedsiębiorstwa? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje wyższy poziom współfinansowania 
wydatków kwalifikowalnych dotyczących części gospodarczej projektu przez 
przedsiębiorstwa. 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających 
nie rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje 
się drugie kryterium rozstrzygające. 

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 decyduje kryterium 
rozstrzygające.  

3. Trafność wyboru 
wnioskodawcy w zakresie 
posiadania doświadczenia 
w nawiązywaniu współpracy 
z przedsiębiorcami. 

Jakie jest doświadczenie projektodawcy w realizacji projektów naukowych we 
współpracy z przedsiębiorcami? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje liczba zrealizowanych wspólnie 
projektów naukowych lub globalnie – przyrównanie udziału nakładów na 
działalność B+R finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na 
działalność B+R ogółem danej jednostki do średniej dla województwa. 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się 
trzecie kryterium rozstrzygające. 

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 decyduje kryterium 
rozstrzygające.  

 

 
262  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 decyduje kryterium rozstrzygające. W przypadku, gdy na podstawie kryterium rozstrzygającego nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności uszeregowania wniosków, 
wówczas o wyborze projektu do dofinansowania decyduje losowanie. 
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DZIAŁANIE 2.1 CYFROWE LUBELSKIE (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW W ZAKRESIE E-ZDROWIA) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Komplementarność projektu Czy zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych projekt 
poprawia spójność programową i realizuje szerszą strategię wraz z 
innymi projektami komplementarnymi, szczególnie planowanymi w 
POPC lub też już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranymi 
do realizacji i współfinansowanymi ze środków zagranicznych i 
polskich m.in. funduszy europejskich, kontraktów wojewódzkich, 
dotacji celowych itp. od 2007 roku.? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
otrzymały największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego 
kryterium.  

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje komplementarność projektu – 
kompleksowe rozwiązanie obszarowe, wykorzystywanie produktów 
bądź rezultatów innego projektu, pełnienie tej samej funkcji, 
wykorzystywanie przez tych samych użytkowników, 
wykorzystywanie wiedzy i kompetencji powstałych w innym 
projekcie lub sąsiedztwo innych projektów. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 

2. Trafność zasięgu i oddziaływania 
projektu z punktu widzenia 
celów RPO WL 

Jaki jest  zasięg lub oddziaływanie projektu w skali województwa?. 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
otrzymały największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego 
kryterium. 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje charakter projektu – 
regionalny, subregionalny, lokalny.  

 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium rozstrzygające. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

DZIAŁANIE 2.1 CYFROWE LUBELSKIE (W ZAKRESIE E-ZDROWIA) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Komplementarność projektu Czy zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych projekt 
poprawia spójność programową i realizuje szerszą strategię wraz z 
innymi projektami komplementarnymi, zrealizowanymi, w trakcie 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, najniższą pozytywną liczbę 
punktów, a wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na 
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realizacji lub wybranymi do realizacji i współfinansowanymi ze 
środków zagranicznych i polskich m.in. funduszy europejskich, 
kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 roku.? 

Czy projekt pozwoli na zintegrowanie jak największej liczby 
podmiotów z terenu województwa działających w obszarze ochrony 
zdrowia? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
otrzymały największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego 
kryterium.  

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje komplementarność projektu – 
kompleksowe rozwiązanie obszarowe, wykorzystywanie produktów 
bądź rezultatów innego projektu, pełnienie tej samej funkcji, 
wykorzystywanie przez tych samych użytkowników, 
wykorzystywanie wiedzy i kompetencji powstałych w innym 
projekcie, sąsiedztwo innych projektów, zintegrowanie jak 
największej liczby pomiotów z terenu województwa działających w 
obszarze ochrony zdrowia. 

zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, o wyborze projektu do 
dofinansowania decyduje kryterium rozstrzygające. 

2. Trafność projektu z punktu 
widzenia celów RPO WL 

Jaki jest zasięg projektu? 

Czy projekt umożliwia podmiotom udzielającym świadczeń opieki 
zdrowotnej prowadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji 
medycznej? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
otrzymały największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego 
kryterium. 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje zasięg projektu oraz 
umożliwienie podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej 
prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej 
(EDM). 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium rozstrzygające. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

 

DZIAŁANIE 3.1 TERENY INWESTYCYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Trafność miejsca realizacji 
projektu na terenach szczególnie 
istotnych z punktu widzenia 
celów RPO WL. 

Jakie jest miejsce realizacji projektu zgodnie z celami Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą 
do 2030 r.? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
otrzymały największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego 
kryterium.   

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 
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O rozstrzygnięciu kryterium decyduje miejsce realizacji projektu na 
obszarze gmin objętych obszarami strategicznej interwencji (OSI) 
zgodnie z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 z perspektywą do 2030 r. 

2. Stopa bezrobocia na obszarze 
realizacji  inwestycji. 

Jaka jest stopa  bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest 
projekt? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 
których główna lokalizacja znajduje się w powiecie o wyższej stopie 
bezrobocia (stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany 
jest projekt na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa 
bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” według stanu 
na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia naboru 
wniosków) na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do 
aktywnych zawodowo) w %”.  

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium 
rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

 

DZIAŁANIE 3.6 MARKETING GOSPODARCZY 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zasięg działań promocyjnych. Jaki jest zasięg działań promocyjnych w projekcie? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom 
wykorzystującym media i kanały promocji o zasięgu 
międzynarodowym, docierające do krajów Unii Europejskiej, kraje 
europejskie poza Unią, a następnie kraje spoza Europy. Im większy 
zasięg geograficzny promocji gospodarczej, tym wnioskodawca ma 
większe szanse na uzyskanie dofinansowania. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

Kryterium to będzie brane pod uwagę jako pierwsze w takiej sytuacji. 

  

2. Kompleksowość działań 
promocyjnych. 

W jakim stopniu wnioskodawca wykorzystuje różnorodne kanały 
promocji? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom o 
największej liczbie wykorzystanych kanałów promocji (od 3 do 5). 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium 
rozstrzygające. 

3. Stopa bezrobocia na obszarze 
realizacji projektu. 

Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest 
projekt? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 
których główna lokalizacja znajduje się w powiecie o wyższej stopie 
bezrobocia (stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany 
jest projekt na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium rozstrzygające. 
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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 %”.  

 

DZIAŁANIE 4.1 WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE 
Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Efektywność kosztowa 
stworzenia 1 MW 
dodatkowej zdolności 
wytwarzania energii 
odnawialnej (bez 
kogeneracji) lub (jeżeli nie 
występuje) elektrycznej  
i cieplnej w ramach 
kogeneracji. 

Jaki jest średni umowny koszt jednostkowy uzyskania  
1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie w 
porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym 
zaplanowanym w Programie? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 
projektom tworzącym dodatkowe zdolności 
wytwarzania energii odnawialnej najbardziej 
efektywnie kosztowo. 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą liczbę punktów kwalifikującą 
do dofinansowania, a wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie 
pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, o wyborze 
projektu do dofinansowania decyduje kryterium rozstrzygające. 

Projekty, które otrzymały tą samą liczbę punktów kwalifikującą do 
dofinansowania, a wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala 
na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, należy uszeregować 
według kosztu jednostkowego uzyskania 1 MW dodatkowej zdolności 
wytwarzania energii odnawialnej (od najniższego do najwyższego) i przyznać 
dofinansowanie kolejno, zgodnie z dostępną alokacją. 

 

 

DZIAŁANIE 5.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA PUBLICZNEGO 
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Trafność realizacji projektu 
w kontekście celów RPO WL. 

Jaka jest skala modernizacji energetycznej obiektów objętych 
projektem? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 
które otrzymały największą liczbę punktów w ramach 
przedmiotowego kryterium.  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje poziom zwiększenia 
efektywności energetycznej uzyskany dzięki realizacji 
głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej w 
ramach projektu i tym samym poziom realizacji celów 
Działania – pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiający 
się w formie oszczędności energii i obniżonej emisji CO2. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 

2. Efektywność kosztowa 
zmodernizowania energetycznego 
1 budynku / wybudowania 
1 jednostki wytwarzania energii 

Jaki jest średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika w projekcie w porównaniu z analogicznym 
kosztem jednostkowym wskazanym w kryterium? 

 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium 
rozstrzygające. 

 



387 
 

elektrycznej i cieplnej w ramach 
kogeneracji / zaoszczędzenia 1 GJ w 
ujęciu rocznym / stworzenia 1 MW 
dodatkowej zdolności wytwarzania 
energii odnawialnej. 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom 
najbardziej efektywnym kosztowo (uzyskujących najwyższą 
liczbę punktów za 1, 2, 3 lub 4 kryterium skuteczności / 
efektywności).  

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

3. Wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników, oszczędność zasobów 
oraz jakość użytkowania. 

Jaki jest wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa 
obiektów i użytkowników i poprawę jakości użytkowania 
obiektów? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 
które otrzymały największą liczbę punktów w ramach 
przedmiotowego kryterium.  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje wdrożenie systemów 
pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w 
budynku, wsparcie instalacji kogeneracyjnych 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, instalacji OZE, 
która w całości jest dedykowana potrzebom energetycznym 
obiektu lub wykorzystanie wsparcia udzielanego przez 
przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO ). 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

 

 

DZIAŁANIE 5.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA MIESZKANIOWEGO 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Trafność realizacji projektu w 
kontekście celów RPO WL. 

Jaka jest skala modernizacji energetycznej obiektów objętych 
projektem? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 
które otrzymały największą liczbę punktów w ramach 
przedmiotowego kryterium.  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje poziom zwiększenia 
efektywności energetycznej uzyskany dzięki realizacji 
głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej w 
ramach projektu i tym samym poziom realizacji celów 
Działania – pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiający 
się w formie oszczędności energii i obniżonej emisji CO2. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 
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2. Efektywność kosztowa 
zaoszczędzenia 1 GJ w ujęciu 
rocznym/ zmodernizowania 
energetycznego 1 budynku / 
wybudowania 1 jednostki 
wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej w ramach kogeneracji / 
stworzenia 1 MW dodatkowej 
zdolności wytwarzania energii 
odnawialnej. 

Jaki jest średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika w projekcie w porównaniu z analogicznym 
kosztem jednostkowym wskazanym w kryterium? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom 
najbardziej efektywnym kosztowo (uzyskujących najwyższą 
liczbę punktów za 1, 2, 3 lub 4 kryterium skuteczności / 
efektywności).  

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium 
rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

3. Wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników, oszczędność zasobów 
oraz jakość użytkowania. 

Jaki jest wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa 
obiektów i użytkowników i poprawę jakości użytkowania 
obiektów? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 
które otrzymały największą liczbę punktów w ramach 
przedmiotowego kryterium.  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje wdrożenie systemów 
pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w 
budynku, wsparcie instalacji kogeneracyjnych 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, instalacji OZE, 
która w całości jest dedykowana potrzebom energetycznym 
obiektu lub wykorzystanie wsparcia udzielanego przez 
przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO). 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

 

DZIAŁANIE 5.4 TRANSPORT NISKOEMISYJNY 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne. 

Jaki jest wpływ projektu na realizację polityki 
zrównoważonego rozwoju? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 
projektom, w ramach których kupowane są pojazdy o 
alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, 
hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp), w 
których przewiduje się inwestycje w niezbędną infrastrukturę 
dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności, 
a także w których dokonywany jest zakup urządzeń 
chroniących i monitorujących zanieczyszczenie środowiska. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 
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2. Wpływ na jakość użytkowania 
(ułatwienia dla użytkowników). 

W jakim stopniu projekt wpływa na poprawę jakości 
podróżowania: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla 
użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / 
użyteczności dla użytkowników itp.? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom 
obejmującym węzły przesiadkowe, systemy informacji dla 
podróżnych, optymalizacji planów podróży, systemy 
sprzedaży biletów, systemy ITS, parkingi Park&Ride, systemy 
parkingowe. 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

3. Efektywność kosztowa. W jakim stopniu projekt jest efektywny kosztowo? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 
projektom, które otrzymały największą liczbę punktów w 
ramach przedmiotowego kryterium (średnia z dwóch 
kryteriów efektywności / skuteczności 1 i 2).  

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje najniższa średnia 
kosztów zakupienia 1 jednostki taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 
oraz 1 miejsca w taborze pasażerskim w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (zgodnie z 
metodyką obliczania wskaźników efektywności / 
skuteczności). 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii wyboru 
projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

DZIAŁANIE 5.5 PROMOCJA NISKOEMISYJNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

W jakim stopniu projekt wpływa na obniżenie emisji CO2 w ciągu roku 
od zakończenia realizacji projektu? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
wykazują największą redukcję emisji CO2 w ciągu roku od zakończenia 
realizacji projektu w ramach przedmiotowego kryterium, wynikającą 
z analizy emisji gazów i pyłów oraz efektywności energetycznej - w 
przypadku inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek 
wytwarzania energii cieplnej i/lub audytu oświetlenia – w przypadki 
inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji instalacji 
energooszczędnego oświetlenia.   
O rozstrzygnięciu kryterium decyduje najwyższy wskaźnik redukcji 
CO2, wyrażony w %. 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą liczbę punktów kwalifikującą do 
dofinansowania, a wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na 
zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, o wyborze projektu do 
dofinansowania decyduje kryterium rozstrzygające.  

Projekty, które otrzymały tą samą liczbę punktów kwalifikującą do dofinansowania, a 
wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na zatwierdzenie 
do dofinansowania wszystkich projektów, należy uszeregować według wskaźnika 
redukcji CO2 (od najwyższego do najniższego) i przyznać dofinansowanie kolejno, 
zgodnie z dostępną alokacją. 

 

DZIAŁANIE 6.1 BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na ochronę najbardziej 
zagrożonych obszarów 

W jaki stopniu projekt wpływa na ochronę najbardziej 
zagrożonych obszarów? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 
projektom, które otrzymały największą liczbę punktów w 
ramach przedmiotowego kryterium.  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu na 
obszarach o wyższym stopniu ryzyka wystąpienia zagrożenia 
pożarowego lub skażeniem 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 

2. Wpływ na minimalizację skutków 
katastrof 

W jaki stopniu projekt wpływa na minimalizację skutków 
katastrof? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 
projektom redukującym w większym stopniu koszty 
społeczno-ekonomiczne różnych katastrof 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

3. Efektywność kosztowa wsparcia 
1 jednostki służb ratowniczych 
doposażonej w sprzęt do 
prowadzenia akcji ratowniczych i 
usuwania skutków katastrof 

W jakim stopniu projekt jest efektywny kosztowo? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 
projektom, które otrzymały największą liczbę punktów w 
ramach przedmiotowego kryterium. 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje najniższa średnia 
kosztów wsparcia 1 jednostki służb ratowniczych 
doposażonej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i 
usuwania skutków katastrof (zgodnie z metodyką obliczania 
wskaźników efektywności / skuteczności). 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

DZIAŁANIE 6.2 MAŁA RETENCJA 
Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na ochronę 
najbardziej zagrożonych 
obszarów 

W jaki stopniu projekt wpływa na ochronę najbardziej zagrożonych obszarów? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu na obszarach o wysokim 
stopniu ryzyka powodziowego, szczególnie obszarów, gdzie już wystąpiły 
powodzie w przeszłości, a obecnie zabezpieczenia przeciwpowodziowe nie 
funkcjonują w całości lub w części 

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 decyduje 
kryterium rozstrzygające. 

2. Wpływ na 
bezpieczeństwo 
użytkowników, 

W jaki stopniu projekt wpływa na bezpieczeństwo użytkowników, oszczędność 
zasobów oraz jakość użytkowania? 

 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie 
kryterium rozstrzygające. 
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oszczędność zasobów 
oraz jakość użytkowania 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom wprowadzającym 
rozwiązania wpływające na poprawę jakości i bezpieczeństwa: systemy informacji 
przeciwpowodziowej, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, 
zintegrowania systemów z systemem krajowym, instalację systemów 
zabezpieczenia powstałej infrastruktury, a także przeprowadzenie analizy 
higieniczno-sanitarnych i wsparcie baz danych. 

 

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 decyduje 
kryterium rozstrzygające.  

3. Efektywność kosztowa 
uzyskania 1 m3 obiektu 
małej retencji 

W jakim stopniu projekt jest efektywny kosztowo? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium. 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje najniższy koszt uzyskania 1 m3 obiektu małej 
retencji (zgodnie z metodyką obliczania wskaźników efektywności / skuteczności). 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie 
kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje 
kryterium rozstrzygające.  

 

 

DZIAŁANIE 6.3 GOSPODARKA ODPADAMI 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Komplementarność 
projektu 

Czy zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych263 projekt w pełni 
rozwiązuje problem odpadów na terenie objętym projektem i jest realizowany w 
partnerstwie? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium (tylko pierwsza i 
druga metoda pomiaru).  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje kompleksowość projektu – przyczynianie 
się do rozwiązania problemu odpadów w pełni na obszarze objętym projektem 
oraz realizacja projektu w partnerstwie 

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 
decyduje kryterium rozstrzygające. 

2. Miejsce realizacji 
projektu w regionie o 
niskim udziale odpadów 
komunalnych poddanych 
odzyskowi w relacji do 
ogółu odpadów 
komunalnych 

Jakie jest miejsce realizacji projektu w kontekście udziału odpadów komunalnych 
poddanych odzyskowi w relacji do ogółu odpadów komunalnych? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom realizowanym w 
regionie o niskim udziale odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w relacji 
do ogółu odpadów komunalnych. 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie 
kryterium rozstrzygające. 

 

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 
decyduje kryterium rozstrzygające.  

 
263  Przyjętym przez ZWL w dniu 17 kwietnia 2018 r. 
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3. Wpływ na 
bezpieczeństwo 
użytkowników, 
oszczędność zasobów 
oraz jakość użytkowania 

W jakim stopniu projekt zwiększa bezpieczeństwo obiektów i użytkowników, a 
także wprowadza rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie 
ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług 
/ użyteczności dla użytkowników itp.? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom stosującym 
nowoczesne systemy segregacji i recyklingu, monitoringu, zbierania i 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, a także wpływających na poprawę 
stanu środowiska poprzez zastosowanie specjalnych elementów technicznych oraz 
kampanii informacyjnych. 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie 
kryterium rozstrzygające. 

 

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 
decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

 

DZIAŁANIE 6.4 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Miejsce realizacji projektu na 
obszarach wiejskich, w tym o 
niekorzystnym poziomie 
skanalizowania /zwodociągowania 

Jakie jest miejsce realizacji projektu w kontekście jego 
przynależności? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 
które otrzymały największą liczbę punktów w ramach 
przedmiotowego kryterium. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 

2. Efektywność kosztowa uzyskania 1 
potencjalnej dodatkowej osoby 
korzystającej z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę/ ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

Jaki jest średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z 
analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w 
Programie? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom 
najbardziej efektywnym kosztowo (uzyskujących najwyższą 
liczbę punktów za 1B lub 1D kryterium 
skuteczności/efektywności). 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium rozstrzygające. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 

3. Wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników, oszczędność zasobów 
oraz jakość użytkowania 

W jakim stopniu projekt zwiększa bezpieczeństwo obiektów i 
użytkowników, a także wprowadza rozwiązania wpływające na 
poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla 
użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / 
użyteczności dla użytkowników itp.? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 
które otrzymały największą liczbę punktów w ramach 
przedmiotowego kryterium. 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium rozstrzygające. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 
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DZIAŁANIE 7.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE I NATURALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na zwiększenie 
dostępności zasobów 
kulturowych i naturalnych 
objętych projektem 

W jakim stopniu projekt realizuje działania kluczowe z punktu 
widzenia celów RPO WL tj. zwiększające dostępność zasobów 
kulturowych i naturalnych wyrażoną wzrostem liczby odwiedzających 
wspartą infrastrukturę? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
wykazują rocznie % największy wzrost liczby odwiedzających wspartą 
infrastrukturę w stosunku do ostatniego roku przed realizacją 
projektu wynikający z przedstawionych w ramach projektu badań 
popytu na objętą wsparciem infrastrukturę.  

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje największy  roczny % wzrost 
liczby odwiedzających wspartą infrastrukturę. 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą liczbę punktów kwalifikującą 
do dofinansowania, a wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie 
pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, o wyborze 
projektu do dofinansowania decyduje kryterium rozstrzygające. 

Projekty, które otrzymały tą samą liczbę punktów kwalifikującą do 
dofinansowania, a wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie 
pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, 
należy uszeregować według % rocznego wzrostu liczby odwiedzających 
w stosunku do ostatniego roku przed realizacją projektu (od 
najwyższego do najniższego) i przyznać dofinansowanie kolejno, zgodnie 
z dostępną alokacją. 

2. Stopa bezrobocia na obszarze 
realizacji  inwestycji 

Jaka jest stopa  bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest 
projekt? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 
których główna lokalizacja znajduje się w powiecie o wyższej stopie 
bezrobocia (stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany 
jest projekt na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa 
bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” według stanu 
na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia naboru 
wniosków) na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do 
aktywnych zawodowo) w %”.  

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium rozstrzygające. 

 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą liczbę punktów kwalifikującą 
do dofinansowania, a wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie 
pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, o wyborze 
projektu do dofinansowania decyduje kryterium rozstrzygające.  

Projekty, które otrzymały tą samą liczbę punktów kwalifikującą do 
dofinansowania, a wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala 
na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, należy uszeregować 
według stopy bezrobocia w powiatach (od najwyższej do najniższej) i przyznać 
dofinansowanie kolejno, zgodnie z dostępną alokacją. 

 

 

 

DZIAŁANIE 7.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI PRZYRODNICZEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na ochronę gatunków 
i siedlisk na terenach 
chronionych 

W jakim stopniu projekt wpływa na ochronę gatunków i siedlisk na terenach 
chronionych? 

 

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 
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Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu obejmującego 
najbardziej priorytetowe gatunki wymienione w dyrektywie ptasiej oraz siedliska i 
gatunki wskazane jako priorytetowe w dyrektywie siedliskowej 

wszystkich projektów, o wyborze projektu do dofinansowania 
decyduje kryterium rozstrzygające.  

2 Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 obiektu 
związanego z ochroną 
przyrody / ha powierzchni 
siedlisk wspartych w zakresie 
uzyskania lepszego statusu 
ochrony 

W jakim stopniu projekt jest efektywny kosztowo? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium. 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje najniższa średnia kosztów wsparcia 1 
obiektu związanego z ochroną przyrody / ha powierzchni siedlisk wspartych w 
zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (zgodnie z metodyką obliczania 
wskaźników efektywności / skuteczności). 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie 
kryterium rozstrzygające. 

 

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 
decyduje kryterium rozstrzygające. 

3 Wpływ na realizację 
kompleksowych działań 
przyczyniających się do 
trwałego osiągania celów RPO 
WL 

W jakim stopniu projekt wpływa na realizację kompleksowych działań 
przyczyniających się do trwałego osiągania celów RPO WL? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom realizującym 
działania kluczowe z punktu widzenia celów RPO WL oraz zgodne z 
„Priorytetowymi Ramami Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program 
Finansowania UE w latach 2014-2020” (wpływającym na efektywną ochronę 
różnorodności biologicznej, przeciwdziałanie czynnikom powodującym spadek 
powierzchni obszarów cennych przyrodniczo, odpowiednie zarządzanie tymi 
obszarami oraz ograniczenie presji na te obszary) 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się 
trzecie kryterium rozstrzygające. 

 

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 
decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

DZIAŁANIE 7.3 TURYSTYKA PRZYRODNICZA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ projektu na zrównoważony 
rozwój sektora turystyki 

W jakim stopniu projekt wpływa na zrównoważony rozwój sektora 
turystyki? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
otrzymały największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego 
kryterium.  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu wspierającego 
racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przy zachowaniu 
mechanizmów służących ochronie przyrody, realizowanego na terenie 
gmin objętych obszarem strategicznej interwencji (OSI) nr 4. 

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 decyduje kryterium 
rozstrzygające. 

2 Wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników, oszczędność 
zasobów oraz jakość użytkowania 

W jakim stopniu projekt wpływa na bezpieczeństwo użytkowników, 
oszczędność zasobów oraz jakość użytkowania? 

 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie 
kryterium rozstrzygające. 
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Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom 
zwiększającym bezpieczeństwo obiektów i użytkowników, wpływających 
na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla 
użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla 
użytkowników itp. 

 

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 decyduje kryterium 
rozstrzygające. 

3 Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne 

W jakim stopniu projekt oddziałuje na ochronę środowiska i inne polityki 
horyzontalne? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom 
podejmującym działania na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: 
zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości mężczyzn i kobiet 
oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie 
nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku 
przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko 
przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium 
rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium 
rozstrzygające.  

 

 

DZIAŁANIE 8.3 TRANSPORT KOLEJOWY 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ projektu na zwiększenie 
bezpieczeństwa w ruchu 
kolejowym 

W jakim stopniu projekt wpływa na zwiększenie 
bezpieczeństwa w ruchu kolejowym? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 
projektom, które otrzymały największą liczbę punktów w 
ramach przedmiotowego kryterium.  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu 
zwiększającego bezpieczeństwo użytkowników 
infrastruktury kolejowej oraz uczestników innych gałęzi 
transportu w przypadku, gdy korytarze transportu 
kolejowego przebiegają wspólnie z korytarzami transportu 
indywidualnego. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 

2 Wpływ na oszczędność zasobów 
oraz jakość użytkowania 

W jaki stopniu projekt wpływa na oszczędność zasobów oraz 
jakość użytkowania? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 
projektom zmniejszającym zatory i usuwającym wąskie 
gardła, wdrażającym systemy informatyczne w logistyce i 
transporcie multimodalnym, zwiększającym prędkość 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 
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maksymalną lub prędkość średnią na linii kolejowej o więcej 
niż 10%, poprawiającym jakość oczekiwania na pociąg, 
wdrażającym systemy poprawiające dostępność do 
informacji na temat systemu transportu, instalującym 
systemy informacji dla podróżnych, przystosowujących 
wagony do przewozu rowerów i wózków, usuwających 
techniczne przyczyny zmniejszania dopuszczanego nacisku 
itp.  

 

3 Efektywność kosztowa wsparcia 
1 km linii kolejowej / 1 pojazdu 
kolejowego 

W jakim stopniu projekt jest efektywny kosztowo? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 
projektom, które otrzymały największą liczbę punktów w 
ramach przedmiotowego kryterium. 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje najniższa średnia 
kosztów wsparcia 1 km linii kolejowej / 1 pojazdu kolejowego 
(zgodnie z metodyką obliczania wskaźników efektywności / 
skuteczności). 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

DZIAŁANIE 13.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA  
(Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Miejsce realizacji projektu na 
obszarze o najwyższym poziomie 
zgonów spowodowanych 
chorobami układu krążenia 
i nowotworów 

Jaki jest poziom zgonów osób z powodu chorób układu krążenia oraz 
nowotworów na 100 tys. ludności? 
 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, których 
obszar realizacji znajduje się w powiecie o największym sumarycznym 
poziomie wskaźnika liczby zgonów osób z powodu chorób układu 
krążenia oraz nowotworów na 100 tys. ludności.  
 
O rozstrzygnięciu kryterium decyduje suma wskaźników: 1) zgony osób 
z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności; 2) zgony z 
powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności – dla powiatu, na 
obszarze którego realizowany jest projekt (w szczególności 
zlokalizowana jest siedziba wnioskodawcy) (na podstawie danych GUS 
BDL: Kategoria: Ludność; Grupa: Urodzenia i zgony; Podgrupa: Zgony 
wg przyczyn – wskaźniki) 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 

2. Efektywność kosztowa wsparcia 
1 podmiotu leczniczego 

Jaki jest średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 
wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym 
kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
wspierają podmioty lecznicze w sposób najbardziej efektywny 
kosztowo (uzyskującym najwyższą liczbę punktów za 1 kryterium 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium 
rozstrzygające. 
 
W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, najniższą pozytywną 
liczbę punktów, a wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie 
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skuteczności / efektywności). Wynika to z zapisów Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych dla Działania 4.1 pkt 19 „Limity i 
ograniczenia”. 

pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, o 
wyborze projektu do dofinansowania decyduje kryterium rozstrzygające.  

3. Partnerstwo w projekcie W jakim stopniu projekt wspiera rozwój opieki koordynowanej 
i różnego rodzaju partnerstwa? 
 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom 
wspierającym rozwój opieki koordynowanej, a także projektom 
realizowanym w partnerstwach, przewidującym działania 
konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych. 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium 
rozstrzygające. 
 
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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

DZIAŁANIE 13.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA  
(Szpitale) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Miejsce realizacji projektu na 
obszarze o najwyższym poziomie 
zgonów spowodowanych 
chorobami układu krążenia 
i nowotworów 

Jaki jest poziom zgonów osób z powodu chorób układu krążenia oraz 
nowotworów na 100 tys. ludności? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, których obszar 
realizacji znajduje się w powiecie o największym sumarycznym poziomie 
wskaźnika liczby zgonów osób z powodu chorób układu krążenia oraz 
nowotworów na 100 tys. ludności.  

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje suma wskaźników: 1) zgony osób z 
powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności; 2) zgony z powodu 
nowotworów ogółem na 100 tys. ludności – dla powiatu, na obszarze którego 
realizowany jest projekt (w szczególności zlokalizowana jest siedziba 
wnioskodawcy) (na podstawie danych GUS BDL: Kategoria: Ludność; Grupa: 
Urodzenia i zgony; Podgrupa: Zgony wg przyczyn – wskaźniki) 

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 
decyduje kryterium rozstrzygające. 

2. Efektywności podmiotu 
leczniczego w wymiarze 
finansowym 

Jaka jest kondycja finansowa podmiotu, w szczególności poziomu wskaźników 
rentowności netto, płynności, zadłużenia wymagalnego i ogólnego? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które wspierają 
podmioty lecznicze o najlepszej kondycji finansowej odznaczającej się 
optymalnym poziomem wskaźników rentowności netto, płynności, zadłużenia 
wymagalnego i ogólnego. 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie 
kryterium rozstrzygające. 

 

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 
decyduje kryterium rozstrzygające.  

3. Wpływ na jakość usług 
medycznych, w tym ich 
dostępność i skuteczność 

W jakim stopniu projekt wpływa na jakość usług medycznych, w tym ich 
dostępność i skuteczność? 

 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie 
kryterium rozstrzygające. 
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Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom wspierającym 
poprawę jakości, w tym dostępności do usług medycznych, skrócenie czasu 
oczekiwania na świadczenia zdrowotne lub przyczyniającym się do 
zmniejszenia liczby osób oczekujących na świadczenie zdrowotne, a także 
przyczyniającym się do zwiększenia skuteczności w wykrywaniu i leczeniu 
nowotworów. 

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 
decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

 

 

DZIAŁANIE 13.2 INFRASTRUKTURA USŁUG SPOŁECZNYCH  

(typy projektów 1-5) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Miejsce realizacji projektu na 
obszarach o wysokim poziomie 
osób korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej 

Jaki jest poziom osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 
w gminie, w której realizowany będzie projekt? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, których 
miejsce realizacji znajduje się na obszarze gmin o wysokim poziomie osób 
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (według GUS, 
kategoria: Ochrona zdrowia i opieka społeczna, grupa: Środowiskowa 
pomoc społeczna, podgrupa: Zasięg korzystania z pomocy społecznej wg 
kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku, rok 2014, kryterium 
dochodowe: ogółem, wiek: ogółem).  

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 decyduje 
kryterium rozstrzygające. 

2. Wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników, oszczędność 
zasobów oraz jakość użytkowania 

Jaki jest wpływ projektu na bezpieczeństwo użytkowników, oszczędność 
zasobów oraz jakość użytkowania? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom dotyczącym 
mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i treningowego, 
obejmującym rozwiązania ułatwiające stosowanie podejścia 
zindywidualizowanego, systemy monitoringu i zabezpieczeń, nowoczesny 
sprzęt ułatwiający opiekę i aktywizację użytkowników, nowoczesne 
technologie informacyjne, a także realizowane na obszarze 
zdegradowanym. 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie 
kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje 
kryterium rozstrzygające.  

3. Efektywność kosztowa 
przebudowania/wybudowania 1 
obiektu, w którym realizowane są 
usługi aktywizacji społeczno-
zawodowej 

Jaka jest efektywność kosztowa przebudowania 1 obiektu, w którym 
realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom o najniższym 
koszcie przebudowania 1 obiektu, w którym realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie 
kryterium rozstrzygające. 

 

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 
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projektów, o wyborze projektu do dofinansowania decyduje 
kryterium rozstrzygające.  

 

DZIAŁANIE 13.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ 
na rozwiązywanie 
głównych problemów 
społecznych 

W jaki stopniu projekt wpływa na rozwiązywanie głównych problemów 
społecznych? 
 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  
 
O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu projektom 
kompleksowego przyczyniającego się do rozwiązania kluczowych problemów 
społecznych na danym obszarze 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 

2 Wpływ na jakość życia 
mieszkańców 

W jaki stopniu projekt wpływa na jakość życia mieszkańców? 
 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  
 
O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu poprawiającego 
ogólne warunki życia lokalnej społeczności, dotyczące zarówno redukowania 
zjawisk niepożądanych, jak i działań przynoszących poprawę istotnych 
czynników wyznaczających jakość życia, a pozostające poza sferą wpływu 
zwykłych mieszkańców (osób prywatnych). Premiowane są również projekty, 
które nie prowadzą do trwałej relokacji mieszkańców poza obszar rewitalizacji 
z uwagi na wyłączenie tych osób z możliwości skorzystania z efektów 
rewitalizacji 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium 
rozstrzygające. 
 
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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

3 Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 obiektu 
infrastruktury 
zlokalizowanego 
na rewitalizowanych 
obszarach / 
1 przedsiębiorstwa 
otrzymującego wsparcie 
/ 1 budynku publicznego 
lub komercyjnego 
wybudowanego lub 
wyremontowanego 
na obszarach 
rewitalizowanych 

W jakim stopniu projekt jest efektywny kosztowo? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium. 

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje najniższa średnia kosztów wsparcia 1 
obiektu infrastruktury zlokalizowanego na rewitalizowanych obszarach / 1 
przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie / 1 budynku publicznego lub 
komercyjnego wybudowanego lub wyremontowanego na obszarach  
rewitalizowanych (zgodnie z metodyką obliczania wskaźników efektywności / 
skuteczności). 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium 
rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  
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DZIAŁANIE 13.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ na rozwiązywanie 
głównych problemów 
społecznych 

W jaki stopniu projekt wpływa na rozwiązywanie głównych problemów 
społecznych? 
 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  
 
O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu kompleksowego 
przyczyniającego się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych na 
danym obszarze 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, co najmniej 
najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji przeznaczonej 
na dany konkurs nie pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania 
wszystkich projektów, o wyborze projektu do dofinansowania 
decyduje kryterium rozstrzygające. 

2 Wpływ na jakość życia 
mieszkańców 

W jaki stopniu projekt wpływa na jakość życia mieszkańców? 
 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  
 
O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu poprawiającego ogólne 
warunki życia lokalnej społeczności, dotyczące zarówno redukowania zjawisk 
niepożądanych, jak i działań przynoszących poprawę istotnych czynników 
wyznaczających jakość życia, a pozostające poza sferą wpływu zwykłych 
mieszkańców (osób prywatnych). Premiowane są również projekty, które nie 
prowadzą do trwałej relokacji mieszkańców poza obszar rewitalizacji z uwagi na 
wyłączenie tych osób z możliwości skorzystania z efektów rewitalizacji 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie 
kryterium rozstrzygające. 
 
W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, co najmniej 
najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji przeznaczonej 
na dany konkurs nie pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania 
wszystkich projektów, o wyborze projektu do dofinansowania 
decyduje kryterium rozstrzygające.  

3 Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 obiektu 
infrastruktury 
zlokalizowanego 
na rewitalizowanych 
obszarach / 
1 przedsiębiorstwa 
otrzymującego wsparcie / 
1 budynku publicznego 
lub komercyjnego 
wybudowanego lub 
wyremontowanego 
na obszarach 
rewitalizowanych 

W jakim stopniu projekt jest efektywny kosztowo? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium. 

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje najniższa średnia kosztów wsparcia 1 
obiektu infrastruktury zlokalizowanego na rewitalizowanych obszarach / 1 
przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie / 1 budynku publicznego lub 
komercyjnego wybudowanego lub wyremontowanego na obszarach 
rewitalizowanych (zgodnie z metodyką obliczania wskaźników efektywności / 
skuteczności). 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie 
rozstrzyga kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie 
kryterium rozstrzygające. 

 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, co najmniej 
najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji przeznaczonej 
na dany konkurs nie pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania 
wszystkich projektów, o wyborze projektu do dofinansowania 
decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

 

 

DZIAŁANIE 13.4 REWITALIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Wpływ 
na rozwiązywanie 
głównych problemów 
społecznych 

W jaki stopniu projekt wpływa na rozwiązywanie głównych problemów 
społecznych? 
 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  
 
O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu kompleksowego 
przyczyniającego się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych na 
danym obszarze 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, co najmniej najniższą 
pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji przeznaczonej na dany 
konkurs nie pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich 
projektów, o wyborze projektu do dofinansowania decyduje kryterium 
rozstrzygające. 

2 Wpływ na jakość życia 
mieszkańców 

W jaki stopniu projekt wpływa na jakość życia mieszkańców? 
 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  
 
O rozstrzygnięciu kryterium decyduje realizacja projektu poprawiającego 
ogólne warunki życia lokalnej społeczności, dotyczące zarówno redukowania 
zjawisk niepożądanych, jak i działań przynoszących poprawę istotnych 
czynników wyznaczających jakość życia, a pozostające poza sferą wpływu 
zwykłych mieszkańców (osób prywatnych). Premiowane są również projekty, 
które nie prowadzą do trwałej relokacji mieszkańców poza obszar rewitalizacji 
z uwagi na wyłączenie tych osób z możliwości skorzystania z efektów 
rewitalizacji 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium 
rozstrzygające. 
 
W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, co najmniej najniższą 
pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji przeznaczonej na dany 
konkurs nie pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich 
projektów, o wyborze projektu do dofinansowania decyduje kryterium 
rozstrzygające.  

3 Efektywność kosztowa 
wsparcia 1 obiektu 
infrastruktury 
zlokalizowanego 
na rewitalizowanych 
obszarach / 
1 przedsiębiorstwa 
otrzymującego wsparcie 
/ 1 budynku publicznego 
lub komercyjnego 
wybudowanego lub 
wyremontowanego 
na obszarach 
rewitalizowanych 

W jakim stopniu projekt jest efektywny kosztowo? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 
największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium. 

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje najniższa średnia kosztów wsparcia 1 
obiektu infrastruktury zlokalizowanego na rewitalizowanych obszarach / 1 
przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie / 1 budynku publicznego lub 
komercyjnego wybudowanego lub wyremontowanego na obszarach 
rewitalizowanych (zgodnie z metodyką obliczania wskaźników efektywności / 
skuteczności). 

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium 
rozstrzygające. 

 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, co najmniej najniższą 
pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji przeznaczonej na dany 
konkurs nie pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich 
projektów, o wyborze projektu do dofinansowania decyduje kryterium 
rozstrzygające.  
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DZIAŁANIE 13.6 INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Trafność realizacji projektu z 
punktu widzenia inteligentnych 
specjalizacji zapisanych w RSI 
WL 

W jakim stopniu projekt przyczynia się do poprawy jakości kształcenia 
w zakresie jednej lub kilku inteligentnych specjalizacji zapisanych / 
zawartych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 r.”? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
otrzymały największą liczbę punktów w ramach przedmiotowego 
kryterium.   

 

O rozstrzygnięciu kryterium decyduje liczba inteligentnych 
specjalizacji zapisanych / zawartych w „Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”, w ramach których 
następuje poprawa jakości kształcenia. 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 

2. Stopa bezrobocia na obszarze 
realizacji  inwestycji 

Jaka jest stopa  bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest 
projekt? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 
których główna lokalizacja znajduje się w powiecie o wyższej stopie 
bezrobocia (stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany 
jest projekt na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa 
bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” według stanu 
na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia naboru 
wniosków) na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do 
aktywnych zawodowo) w %”.  

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga kwestii 
wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

 

 

DZIAŁANIE 13.7 INFRASTRUKTURA SZKOLNA 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wpływ na kompleksowość 
i jakość procesu 
edukacyjnego 
prowadzonego we wspartej 
infrastrukturze 

W jakim stopniu projekt wpływa na kompleksowość i jakość procesu 
edukacyjnego prowadzonego we wspartej infrastrukturze? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które podnoszą 
jakość praktycznych zajęć z przedmiotów, wprowadzają nauczanie 
eksperymentalne, podejście zindywidualizowane, pomagają wspierać 
kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową, wybór odpowiedniej 
specjalizacji, wyposażają obiekty w nowoczesny sprzęt, materiały, narzędzia, 
technologie, w tym ICT itp.   

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 
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2. Przyczynianie się do 
poprawy jakości edukacji 
w zakresie kluczowych 
kompetencji 

Do wsparcia ilu kluczowych kompetencji przyczynia się projekt? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia w zakresie największej liczby 
kluczowych kompetencji określonych w Zaleceniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [Dz.U. L 394 z 
30.12.2006]. 

Jeżeli pierwsze z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się drugie kryterium 
rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające.  

3. Współczynnik skolaryzacji 
netto na obszarze realizacji  
inwestycji 

Jaki jest poziom współczynnika skolaryzacji netto w gminie, w której 
zlokalizowany jest projekt? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, których główna 
lokalizacja znajduje się w gminie o niższym poziomie wskaźnika skolaryzacji 
netto – wyliczonego jako średnia wskaźników dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceów ogólnokształcących (na podstawie danych GUS: kategoria: 
szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe i 
ponadgimnazjalne, grupa: skolaryzacja).  

Jeżeli drugie z wymienionych kryteriów rozstrzygających nie rozstrzyga 
kwestii wyboru projektów, wówczas stosuje się trzecie kryterium 
rozstrzygające. 

 

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 decyduje kryterium rozstrzygające. 
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Załącznik 3e - Kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne  wyboru projektów dla Działań współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez LAWP 

I.Ocena formalna 

I. OCENA FORMALNA 

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR  

WDRAŻANE PRZEZ LAWP 
 

A.Kryteria formalne dostępu 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU264 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium265 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 11 lutego 2020 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 
11 lutego 2020 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 wnioskodawcy. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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 2014-2020” zatwierdzonym w dniu 11 lutego 2020 r. oraz w Regulaminie konkursu 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania (jeśli dotyczy). 

 

 
264 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
265 Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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(jeżeli katalog typów partnerów w ramach danego konkursu jest węższy niż wynika ze 
"Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WL 2014-2020” zatwierdzonego w dniu 
11 lutego 2020 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. 

 

 

 

 

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 11 lutego 2020 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 11 lutego 2020 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/rundy266 (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 których prowadzona jest 
działalność lecznicza w zakresie leczenia 
szpitalnego267 jest zgodny z właściwą 
mapą potrzeb zdrowotnych 
opracowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia. 

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

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania (jeśli dotyczy). 

 

 

 

 
266 O ile konkurs został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 pkt. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
267 Kryterium dotyczy jedynie spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. 
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KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 3.2 INSTRUMENTY KAPITAŁOWE 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

I.OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU268 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium269 Opis znaczenia kryterium 

1.  Wnioskodawca posiada odpowiednie 
uprawnienia do pełnienia funkcji 
podmiotu wdrażającego instrumenty 
finansowe, zgodnie z właściwymi 
przepisami na poziomie unijnym i 
krajowym  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlega: 
1. czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit a 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
2. czy Wnioskodawca jest podmiotem działającym z dbałością o jakość zawodową, 

skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się ze strony 
doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem 
instrumentów finansowych w myśl art. 6 Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.  

3. czy Wnioskodawca spełnia wymogi, warunki i przesłanki niezbędne do 
powierzenia mu funkcji podmiotu wdrażającego określone instrumenty 
finansowe w trybie zgodnym z właściwymi przepisami unijnymi i krajowymi, 
mającymi zastosowanie wytycznymi oraz dokumentami programowymi, w 
szczególności Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 
(SZOOP). 

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. 

 

2.  Wnioskodawca oraz osoby uprawnione 
do jego reprezentowania nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości dostępu do 
środków publicznych na podstawie 
przepisów prawa  

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

1. czy Wnioskodawca oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych zgodnie z zapisami 
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz innych 
przepisów unijnych i krajowych. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania (jeśli dotyczy). 
Kryterium jest zdefiniowane 
poprzez zestaw pytań 
pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za spełnione, 

 
268  Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
269  Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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2. czy Wnioskodawca nie jest ustanowiony i nie utrzymuje relacji biznesowych z 
podmiotami istniejącymi na terytoriach, których władze nie współpracują z Unią 
Europejską w odniesieniu do stosowania międzynarodowo uzgodnionych norm 
podatkowych. 
Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi 
wynikające z treści art. 38 ust. 4 akapit 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

Członkowie ZOPP dokonują weryfikacji kryterium na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy. 

jeżeli odpowiedź na wszystkie 
cząstkowe pytania będzie 
pozytywna. 

 

 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

I.OCENA FORMALNA 

A.KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU270 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium271 Opis znaczenia kryterium 

1.  Wnioskodawca posiada odpowiednie 
uprawnienia do pełnienia funkcji 
podmiotu wdrażającego instrumenty 
finansowe, zgodnie z właściwymi 
przepisami na poziomie unijnym i 
krajowym  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlega: 
a) czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit a 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
b) czy Wnioskodawca jest podmiotem działającym z dbałością o jakość 
zawodową, skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się ze strony 
doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów 
finansowych w myśl art. 6 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 
dnia 3 marca 2014 r.  
c) czy Wnioskodawca spełnia wymogi, warunki i przesłanki niezbędne do 
powierzenia mu funkcji podmiotu wdrażającego określone instrumenty finansowe w 
trybie zgodnym z właściwymi przepisami unijnymi i krajowymi, mającymi 
zastosowanie wytycznymi oraz dokumentami programowymi, w szczególności 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 (SZOOP). 

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. 

 

 
270  Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
271  Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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2.  Wnioskodawca oraz osoby uprawnione 
do jego reprezentowania nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości dostępu do 
środków publicznych na podstawie 
przepisów prawa  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
Ocena kryterium polega na weryfikacji: 
a) czy Wnioskodawca oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji nie 
podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych zgodnie z 
zapisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz innych 
przepisów unijnych i krajowych. 
b) czy Wnioskodawca nie jest ustanowiony i nie utrzymuje relacji biznesowych 
z podmiotami istniejącymi na terytoriach, których władze nie współpracują z Unią 
Europejską w odniesieniu do stosowania międzynarodowo uzgodnionych norm 
podatkowych. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi 
wynikające z treści art. 38 ust. 4 akapit 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

Członkowie ZOPP dokonują weryfikacji kryterium na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania (jeśli dotyczy). 
Kryterium jest zdefiniowane 
poprzez zestaw pytań 
pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za spełnione, 
jeżeli odpowiedź na wszystkie 
cząstkowe pytania będzie 
pozytywna. 

 

 

 

B.Kryteria formalne poprawności 

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”.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie. 

W ramach tego kryterium ocenie podlega:  

• Czy okres realizacji projektu nie wykracza poza datę końcową okresu 
kwalifikowalności określoną w art. 65 ust. 2 Parlamentu i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. , tj. 31 grudnia 2023? 

• Czy okres realizacji projektu jest zgodny z zasadą 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 

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 



410 
 

zawarcia umowy/porozumienia 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.  

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. 

 

 

 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 3.2 INSTRUMENTY KAPITAŁOWE 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

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.  Wnioskodawca zakłada 
kwalifikowalność wydatków w ramach 
projektu zgodnie z właściwymi 
przepisami  

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

a) czy okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku nie rozpoczyna się 
wcześniej niż dzień rozpoczęcia kwalifikowalności (tj. dla projektów 
nieobjętych pomocą publiczną – 1 stycznia 2014 r.) oraz nie wykracza poza 
końcową datę kwalifikowalności wydatków 

b) czy Wnioskodawca zakłada w ramach realizacji projektu ponoszenie 
wydatków, które będą stanowiły wydatki kwalifikowalne zgodnie z art. 42 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. 

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. 
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2.  Wartość projektu została określona 
prawidłowo 

 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie.  

W ramach kryterium ocenie podlega: 

a) czy wartość projektu Wnioskodawcy i kwota alokacji UE na instrumenty 
finansowe zostały określone zgodnie z dokumentami programowymi (RPO WL 
2014-2020, SZOOP). 

b) czy Wnioskodawca określił źródła pozyskiwania wkładu krajowego 
(składającego się z wkładów publicznych lub wkładów prywatnych) zgodnie z 
art. 38 ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz czy jego poziom jest zgodny z 
wymogami RPO WL 2014-2020 

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.  

 

3.  Informacje zawarte we wniosku i 
załącznikach są poprawne i spójne 

 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i 
załączników. W ramach kryterium weryfikowana jest poprawność sporządzenia oraz 
wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz załączników, przygotowywanych na 
formularzach udostępnionych przez LAWP zgodnie z właściwymi instrukcjami oraz 
zgodność pozostałych załączników z wymogami określonymi w Instrukcji wypełniania 
załączników do wniosku o dofinansowanie. Ponadto weryfikowana jest spójność 
zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w załącznikach.  

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania.  

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

W ramach kryterium istnieje 
możliwość jednokrotnej 
poprawy.  

 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

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 
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1.  Wnioskodawca zakłada 
kwalifikowalność wydatków w ramach 
projektu zgodnie z właściwymi 
przepisami  

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

a) czy okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku nie rozpoczyna się 
wcześniej niż dzień rozpoczęcia kwalifikowalności (tj. dla projektów nieobjętych pomocą 
publiczną – 1 stycznia 2014 r.) oraz nie wykracza poza końcową datę kwalifikowalności 
wydatków 

b) czy Wnioskodawca zakłada w ramach realizacji projektu ponoszenie wydatków, 
które będą stanowiły wydatki kwalifikowalne zgodnie z art. 42 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

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. 

2.  Wartość projektu została określona 
prawidłowo 

 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.  

W ramach kryterium ocenie podlega: 

a) czy wartość projektu Wnioskodawcy i kwota alokacji UE na instrumenty 
finansowe zostały określone zgodnie z dokumentami programowymi (RPO WL 
2014-2020, SZOOP). 

b) czy Wnioskodawca określił źródła pozyskiwania wkładu krajowego (składającego 
się z wkładów publicznych lub wkładów prywatnych) zgodnie z art. 38 ust. 9 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. oraz czy jego poziom jest zgodny z wymogami RPO WL 2014-2020 

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.  

 

3.  Informacje zawarte we wniosku i 
załącznikach są poprawne i spójne 

 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 
W ramach kryterium weryfikowana jest poprawność sporządzenia oraz wypełnienia 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników, przygotowywanych na formularzach 
udostępnionych przez LAWP zgodnie z właściwymi instrukcjami oraz zgodność pozostałych 
załączników z wymogami określonymi w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o 
dofinansowanie. Ponadto weryfikowana jest spójność zapisów zawartych we wniosku o 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania.  

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

W ramach kryterium istnieje 
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dofinansowanie oraz w załącznikach.  możliwość jednokrotnej 
poprawy.  

 

 

II.Ocena merytoryczna 

II. OCENA MERYTORYCZNA 

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR 
WDRAŻANE PRZEZ LAWP 

 

C.Kryteria techniczne  

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, 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 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. 

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 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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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 11 lutego 2020 r. oraz czy wskazane w projekcie wydatki są zgodne z 
celami Programu/Osi/Działania oraz celami ocenianego projektu? 

• 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 11 lutego 2020 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 programu/osi/działania uznaje 
się, że projekt nie spełnia kryterium. 
W przypadku zakwestionowania danego wydatku z uwagi, że jest niezgodny z celami 

Programu/Osi/Działania lub celami ocenianego projektu członkowie KOP wzywają 

wnioskodawcę do przeniesienia wydatku z części kwalifikowalnej projektu do 

kosztów niekwalifikowalnych (ewentualnego usunięcia z budżetu projektu). 

W powyższym przypadku wezwanie do korekty możliwe jest pod warunkiem że 
poprawa nie 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. 

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 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. 
W ramach kryterium istnieje również 

możliwość jednokrotnej poprawy w 

przypadku, gdy wydatki kwalifikowalne 

są niezgodne z celami 

Programu/Osi/Działania/projektu. 

Mechanizm umożliwiający wezwanie 

wnioskodawcy do przeniesienia 

kosztów lub części kosztów do kosztów 
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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 wniosku. 
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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 racjonalne i efektywne 
ekonomicznie? 
Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż koszty nie mogą być zawyżone w 
odniesieniu do średnich cen rynkowych, natomiast efektywność ekonomiczna 
określona jest poprzez relację wartości uzyskanych efektów do nakładów użytych 
do ich uzyskania. 

• Czy wszystkie wydatki wskazane jako kwalifikowalne są zasadne?  
Przez „zasadne” należy rozumieć, iż wydatki muszą być niezbędne do realizacji 
projektu. 

 
W przypadku zakwestionowania danego wydatku z uwagi, że 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 
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 implikuje zmniejszenia łącznej wartości wydatków 

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 
niezasadne, nieracjonalne, 
nieefektywne,  
- gdy dany koszt nie wpisuje się w 
koszty 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 
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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. 

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 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. 
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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 gdy 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)?  

• 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 11 lutego 2020 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 11 lutego 2020 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 11 lutego 2020 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 

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 
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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(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 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 wsparcia na podstawie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006? 

• 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 rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.   

• Czy projekt Wnioskodawcy nie obejmuje przedsięwzięcia, które zostało zgłoszone 
do konkursu w rundach poprzedzających? 
W ramach określonej rundy konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie 

jeden wniosek o dofinansowanie z zastrzeżeniem, że nie można złożyć wniosku o 

dofinansowanie zawierającego to samo przedsięwzięcie w pozostałych rundach 
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w ramach konkursu. To samo przedsięwzięcie rozumiane jest jako m.in. 

zawierające te same koszty zgłoszone do refundacji, ma zbieżne cele, tą samą 

lokalizację, wartości wskaźników lub inne kluczowe elementy, które dałyby 

podstawę do uznania go za to samo przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu 

uprzednio. 

Dopuszczalną sytuacją umożliwiającą złożenie wniosku o dofinansowanie na to 
samo przedsięwzięcie w pozostałych rundach jest: wycofanie wniosku przez 
wnioskodawcę, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, otrzymanie 
negatywnej oceny wniosku lub wyczerpanie ścieżki odwoławczej (tj. brak 
toczącej się procedury odwoławczej, toczącego się postępowania 
sądowoadministracyjnego będącego skutkiem wniesienia skargi na 
rozstrzygnięcie protestu lub upływ terminu przewidzianego na złożenie protestu, 
skargi, skargi kasacyjnej lub jakiegokolwiek innego środka zaskarżenia) lub 
rezygnacja z niej. 

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 
niepełnosprawnościami272? 

• 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, 

 
272 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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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 
niepełnosprawnościami.  

7.  Produkt projektu jest zgodny 
z koncepcją uniwersalnego 
projektowania273. 

 

 

 

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 jego realizacją. W przypadku Działania 
3.9 Udział w targach i misjach za lokalizację projektu uznaje się siedzibę lub oddział 
Wnioskodawcy na terenie województwa lubelskiego. Wnioskodawca zobligowany 
jest oznaczyć lokalizację projektu we wniosku o dofinansowanie.  

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, jedynie w 

 
273 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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Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. Ponadto 
wnioskodawca zobligowany jest do posiadania siedziby lub oddziału (w przypadku 
jednoosobowej działalności gospodarczej – miejsce prowadzenia działalności) na 
terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie, a miejsce siedziby lub oddziału (w przypadku jednoosobowej 
działalności gospodarczej – miejsce prowadzenia działalności) 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. 
 

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 (w przypadku 
jednoosobowej działalności 
gospodarczej – miejsca prowadzenia 
działalności) na terenie województwa 
lubelskiego (jeśli dotyczy). 

 

 

 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 3.2 INSTRUMENTY KAPITAŁOWE 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

II. OCENA MERYTORYCZNA  

C.KRYTERIA TECHNICZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność z zasadami pomocy publicznej Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: czy projekt jest 
zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania pomocy, z zastrzeżeniem, że taka 
pomoc nie występuje na poziomie Wnioskodawcy. 

 

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. 

2.  Zgodność projektu z politykami 
horyzontalnymi UE (polityka 
zrównoważonego rozwoju, równości szans i 
niedyskryminacja, równość szans kobiet i 
mężczyzn) 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.   
W ramach kryterium ocenie podlega zgodność zapisów z 
załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  Negatywny 
wpływ przedsięwzięcia na polityki horyzontalne wyklucza 
Wnioskodawcę z możliwości otrzymania dofinansowania. 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

 

3.  Zgodność projektu z obowiązującymi 
aktami prawnymi na poziomie unijnym i 
krajowym, mającymi zastosowanie do 
projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Czy projekt Wnioskodawcy odpowiada wymogom określonym w 
regulacjach właściwych dla projektów obejmujących wdrażanie 
instrumentów finansowych, ze środków EFRR, w tym w 
szczególności wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 
marca 2014 r. oraz ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217). 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

 

4.  Zgodność projektu z dokumentami 
strategicznymi, w tym ze Strategią 
Inwestycyjną wdrażania instrumentów 
finansowych w ramach RPO WL 2014-2020 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy projekt wpisuje się w założenia Regionalnej Strategia 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r., RPO WL 
2014-2020 i SZOOP oraz ma wpływ na osiągniecie celów i 
rezultatów RPO WL 2014-2020, w tym odpowiedniego 
Działania? 

b) Czy wnioskodawca zadeklarował przyjęcie modelu organizacji 

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 
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i wdrażania instrumentu finansowego zgodnego ze Strategią 
Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach 
RPO WL 2014-2020? 

c) Czy wnioskodawca zadeklarował wdrożenie produktów 
finansowych na rzecz ostatecznych odbiorców na zasadach i 
warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WL 2014-2020 
oraz zapewnienie odpowiedniej polityki cenowej produktów 
na rzecz ostatecznych odbiorców (zgodnie z treścią art. 7 ust. 
2 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

d) Czy wnioskodawca zadeklarował osiągniecie wskaźników 
zapisanych w Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów 
finansowych w ramach RPO WL 2014-2020? 

e) Czy wnioskodawca zadeklarował odpowiednie działania 
monitoringowe i ewaluacyjne z zakresu realizacji Strategii 
Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w 
ramach RPO WL 2014-2020?? 

przypadku, gdy opis projektu uniemożliwia 
jednoznaczne określenie celów projektu i/lub 
jest niezgodny ze wskazanymi wartościami 
wskaźników.  

 

5.  Wykonalność techniczna i organizacyjna 
projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wnioskodawca wykazuje odpowiednią zdolność 
operacyjną do wdrażania projektu, w tym posiada 
właściwą strukturę organizacyjną do pełnienia funkcji 
podmiotu wdrażającego określony instrument finansowy 
i odpowiednie zaplecze techniczne (zgodnie z treścią art. 
7 ust. 1 lit. c i ust. 2 Rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

b) Czy wnioskodawca posiada ramy zarządzania 
umożliwiające mu prawidłowe wypełnianie zadań 
podmiotu wdrażającego określony instrument finansowy 
i zapewnienie dla Instytucji Zarządzającej niezbędnej 
wiarygodności (uwzględniające adekwatne procedury w 
zakresie instrumentu finansowego dotyczące 
planowania, ustanawiania, komunikacji, monitoringu, 
zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznych) (zgodnie 
z treścią art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia delegowanego  
Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

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. 
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c) Czy wnioskodawca posiada system wewnętrznej kontroli, 
który działa w sposób sprawny i skuteczny oraz 
umożliwia Wnioskodawcy przestrzeganie odpowiednich 
procedur w zakresie ryzyka (zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 
lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

d) Czy wnioskodawca wykorzystuje system księgowy 
zapewniający rzetelne, kompletne i wiarygodne 
informacje w odpowiednim czasie (zgodnie z treścią art.7 
ust. 1 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

e) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów i pełnieniu podobnych funkcji, a 
także wiedzę na temat rynków finansowych i 
przygotowanie do oceny biznesplanów składanych przez 
potencjalnych pośredników finansowych (zgodnie z 
treścią art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

f) Wnioskodawca dysponuje zespołem o odpowiedniej 
wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach do pełnienia 
funkcji podmiotu wdrażającego instrument finansowy 
dotyczący projektu (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 
z dn. 3 marca 2014 r.) 

g) Wnioskodawca wyraża zgodę na poddanie się audytowi 
przeprowadzanemu przez krajowe instytucje 
uprawnione do kontroli i audytu, Komisję Europejską i 
Europejski Trybunał Obrachunkowy (zgodnie z treścią 
art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Wnioskodawca posiada zdolność do aktywnego działania 
w regionie i realizacji projektu w województwie 
lubelskim? 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy 
Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 
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instytucjonalny i organizacyjny niezbędny do realizacji 
projektu w zakładanym zakresie na terenie województwa 
lubelskiego, tj. w szczególności czy posiada odpowiednie 
przedstawicielstwo w regionie (biura, placówki lub 
oddziały) lub zapewni takie przedstawicielstwo na 
potrzeby realizacji projektu. 

 

 

7.  Racjonalność, efektywność, zasadność 
ponoszonych wydatków 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Wnioskodawca określając zakres wydatków kwalifikowalnych 
projektu powinien kierować się zasadą osiągnięcia najlepszego 
efektu przy możliwie najniższych kosztach.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są zgodne z 
celami programu/osi/działania? 

b) Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
racjonalne i efektywne ekonomicznie? Przez „racjonalne” 
należy rozumieć, iż koszty nie mogą być zawyżone w 
odniesieniu do średnich cen rynkowych, natomiast 
efektywność ekonomiczna określona jest poprzez relację 
wartości uzyskanych efektów do nakładów użytych do ich 
uzyskania. 

c) Czy zaproponowany mechanizm kosztów zarzadzania i opłat 
za wdrażanie instrumentu finansowego jest zgodny z art. 42 
Rozporządzenia nr 1303/2013 oraz art. 7 ust. 2 lit b), 12 i 13 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 
3 marca 2014 r. 

d) Czy wszystkie wydatki wskazane jako kwalifikowalne są 
zasadne?  

Przez „zasadne” należy rozumieć, iż wydatki muszą być niezbędne 
do realizacji projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 
pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium 
uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na 
wszystkie cząstkowe pytania będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 
wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień i 
ewentualnego skorygowania zapisów, w 
przypadku, gdy wydatki kwalifikowalne są 
niezgodne z celami programu/osi/działania, 
niezasadne, nieracjonalne lub nieefektywne. 

 

 

8.  Dotychczasowa i dodatkowa działalność 
wnioskodawcy 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.   
W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca wykazał 
że realizacja projektu (wdrażanie instrumentów finansowych) nie 
zastąpi jego dotychczasowej działalności i będzie dodatkowa do 
prowadzonej przez niego działalności (zgodnie z treścią art. 7 ust. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 
wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień i 
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2 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 
dn. 3 marca 2014 r.) 

ewentualnego skorygowania zapisów, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

9.  Metodyka wyboru pośredników 
finansowych  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.   
W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca 
dysponuje solidną i wiarygodną metodyką identyfikacji i oceny 
pośredników finansowych zgodną z właściwymi przepisami, 
zakładającą wybór pośredników zdolnych do aktywnego działania 
w regionie (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

10.  Zapewnienie dodatkowych środków na 
inwestycje 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca 
przedstawił mechanizmy zapewnienia współfinansowania na 
rzecz ostatecznych odbiorców, dodatkowego w stosunku do 
wkładu z programu w ramach realizacji projektu (w zakresie o 
którym mowa w  art. 7 ust. 2, lit. d Rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

11.  
Zapewnienie zgodności interesów  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W sytuacji przeznaczenia przez Wnioskodawcę własnych środków 
finansowych na wdrażanie instrumentów finansowych lub podział 
ryzyka w ramach projektu, w ramach kryterium ocenie podlegać 
będzie czy wnioskodawca przedstawił odpowiednie rozwiązania w 
celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia 
możliwego konfliktu interesów (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2, lit. f 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 
marca 2014 r.) 

Kryterium obligatoryjne – jeśli dotyczy, 
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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 
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II. OCENA MERYTORYCZNA  

C.KRYTERIA TECHNICZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność z zasadami pomocy publicznej Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: czy projekt jest 
zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania pomocy, z zastrzeżeniem, że taka 
pomoc nie występuje na poziomie Wnioskodawcy. 

 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

2.  Zgodność projektu z politykami 
horyzontalnymi UE (polityka 
zrównoważonego rozwoju, równości szans i 
niedyskryminacja, równość szans kobiet i 
mężczyzn) 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.   
W ramach kryterium ocenie podlega zgodność zapisów z 
załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  Negatywny 
wpływ przedsięwzięcia na polityki horyzontalne wyklucza 
Wnioskodawcę z możliwości otrzymania dofinansowania. 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

 

3.  Zgodność projektu z obowiązującymi 
aktami prawnymi na poziomie unijnym i 
krajowym, mającymi zastosowanie do 
projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Czy projekt Wnioskodawcy odpowiada wymogom określonym w 
regulacjach właściwych dla projektów obejmujących wdrażanie 
instrumentów finansowych, ze środków EFRR, w tym w 
szczególności wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 
marca 2014 r. oraz ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217). 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 
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4.  Zgodność projektu z dokumentami 
strategicznymi, w tym ze Strategią 
Inwestycyjną wdrażania instrumentów 
finansowych w ramach RPO WL 2014-2020 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy projekt wpisuje się w założenia Regionalnej Strategia 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r., RPO WL 
2014-2020 i SZOOP oraz ma wpływ na osiągniecie celów i 
rezultatów   RPO WL 2014-2020, w tym odpowiedniego 
Działania? 

b) Czy wnioskodawca zadeklarował przyjęcie modelu organizacji 
i wdrażania instrumentu finansowego zgodnego ze Strategią 
Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach 
RPO WL 2014-2020? 

c) Czy wnioskodawca zadeklarował wdrożenie produktów 
finansowych na rzecz ostatecznych odbiorców na zasadach i 
warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WL 2014-2020 
oraz zapewnienie odpowiedniej polityki cenowej produktów 
na rzecz ostatecznych odbiorców (zgodnie z treścią art. 7 ust. 
2 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

d) Czy wnioskodawca zadeklarował osiągniecie wskaźników 
zapisanych w Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów 
finansowych w ramach RPO WL 2014-2020? 

e) Czy wnioskodawca zadeklarował odpowiednie działania 
monitoringowe i ewaluacyjne z zakresu realizacji Strategii 
Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w 
ramach RPO WL 2014-2020?? 

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.  

 

5.  Wykonalność techniczna i organizacyjna 
projektu 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wnioskodawca wykazuje odpowiednią zdolność 
operacyjną do wdrażania projektu, w tym posiada 
właściwą strukturę organizacyjną do pełnienia funkcji 
podmiotu wdrażającego określony instrument finansowy 
i odpowiednie zaplecze techniczne (zgodnie z treścią art. 
7 ust. 1 lit. c i ust. 2 Rozporządzenia delegowanego 

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 
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Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

b) Czy wnioskodawca posiada ramy zarządzania 
umożliwiające mu prawidłowe wypełnianie zadań 
podmiotu wdrażającego określony instrument finansowy 
i zapewnienie dla Instytucji Zarządzającej niezbędnej 
wiarygodności (uwzględniające adekwatne procedury w 
zakresie instrumentu finansowego dotyczące 
planowania, ustanawiania, komunikacji, monitoringu, 
zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznych) (zgodnie 
z treścią art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia delegowanego  
Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

c) Czy wnioskodawca posiada system wewnętrznej kontroli, 
który działa w sposób sprawny i skuteczny oraz 
umożliwia Wnioskodawcy przestrzeganie odpowiednich 
procedur w zakresie ryzyka (zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 
lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

d) Czy wnioskodawca wykorzystuje system księgowy 
zapewniający rzetelne, kompletne i wiarygodne 
informacje w odpowiednim czasie (zgodnie z treścią art.7 
ust. 1 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

e) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów i pełnieniu podobnych funkcji, a 
także wiedzę na temat rynków finansowych i 
przygotowanie do oceny biznesplanów składanych przez 
potencjalnych pośredników finansowych (zgodnie z 
treścią art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

f) Wnioskodawca dysponuje zespołem o odpowiedniej 
wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach do pełnienia 
funkcji podmiotu wdrażającego instrument finansowy 
dotyczący projektu (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 
z dn. 3 marca 2014 r.) 

g) Wnioskodawca wyraża zgodę na poddanie się audytowi 
przeprowadzanemu przez krajowe instytucje 
uprawnione do kontroli i audytu, Komisję Europejską i 
Europejski Trybunał Obrachunkowy (zgodnie z treścią 

projektu są niejednoznaczne. 
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art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Wnioskodawca posiada zdolność do aktywnego działania 
w regionie i realizacji projektu w województwie 
lubelskim? 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy 
Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał 
instytucjonalny i organizacyjny niezbędny do realizacji 
projektu w zakładanym zakresie na terenie województwa 
lubelskiego, tj. w szczególności czy posiada odpowiednie 
przedstawicielstwo w regionie (biura, placówki lub 
oddziały) lub zapewni takie przedstawicielstwo na 
potrzeby realizacji projektu. 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

 

 

7.  Racjonalność, efektywność, zasadność 
ponoszonych wydatków 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Wnioskodawca określając zakres wydatków kwalifikowalnych 
projektu powinien kierować się zasadą osiągnięcia najlepszego 
efektu przy możliwie najniższych kosztach.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
zgodne z celami programu/osi/działania? 

b) Czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
racjonalne i efektywne ekonomicznie? Przez „racjonalne” 
należy rozumieć, iż koszty nie mogą być zawyżone w 
odniesieniu do średnich cen rynkowych, natomiast 
efektywność ekonomiczna określona jest poprzez relację 
wartości uzyskanych efektów do nakładów użytych do ich 
uzyskania. 

c) Czy zaproponowany mechanizm kosztów zarzadzania i opłat 
za wdrażanie instrumentu finansowego jest zgodny z art. 42 
Rozporządzenia nr 1303/2013 oraz art. 7 ust. 2 lit b), 12 i 13 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 

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 wydatki kwalifikowalne są 
niezgodne z celami programu/osi/działania, 
niezasadne, nieracjonalne lub nieefektywne. 
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3 marca 2014 r. 

d) Czy wszystkie wydatki wskazane jako kwalifikowalne są 
zasadne?  

Przez „zasadne” należy rozumieć, iż wydatki muszą być niezbędne 
do realizacji projektu. 

8.  Dotychczasowa i dodatkowa działalność 
wnioskodawcy 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.   
W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca wykazał, 
że realizacja projektu (wdrażanie instrumentów finansowych) nie 
zastąpi jego dotychczasowej działalności i będzie dodatkowa do 
prowadzonej przez niego działalności (zgodnie z treścią art. 7 ust. 
2 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 
dn. 3 marca 2014 r.) 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

9.  Metodyka wyboru pośredników 
finansowych  

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.   
W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca 
dysponuje solidną i wiarygodną metodyką identyfikacji i oceny 
pośredników finansowych zgodną z właściwymi przepisami, 
zakładającą wybór pośredników zdolnych do aktywnego działania 
w regionie (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.) 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

10.  Zapewnienie dodatkowych środków na 
inwestycje 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca 
przedstawił mechanizmy zapewnienia współfinansowania na 
rzecz ostatecznych odbiorców, dodatkowego w stosunku do 
wkładu z programu w ramach realizacji projektu (w zakresie o 
którym mowa w art. 7 ust. 2, lit. d Rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014 r.)? 

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, jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

11.  
Zapewnienie zgodności interesów  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W sytuacji przeznaczenia przez Wnioskodawcę własnych środków 
finansowych na wdrażanie instrumentów finansowych lub podział 
ryzyka w ramach projektu, w ramach kryterium ocenie podlegać 

Kryterium obligatoryjne – jeśli dotyczy, 
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, jedynie w 
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będzie czy wnioskodawca przedstawił odpowiednie rozwiązania w 
celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia 
możliwego konfliktu interesów (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2, lit. f 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 
marca 2014 r.) 

przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

 

 

D.Kryteria finansowo-ekonomiczne 

D. KRYTERIA FINANSOWO-EKONOMICZNE 
W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Poprawność założeń, w tym 
dotyczących przychodów i 
kosztów, przyjętych do 
analizy finansowo-
ekonomicznej (jeśli dotyczy). 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu 
wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• 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 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 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? 

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 
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• 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? 

  

wyjaśnień, ewentualnego skorygowania 
zapisów oraz udokumentowania posiadania 
środków finansowych na realizację projektu 
w celu potwierdzenia spełnienia kryterium  

 

 

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 3.2 INSTRUMENTY KAPITAŁOWE 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

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.  Zdolność ekonomiczna i finansowa 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wnioskodawca wykazuje odpowiedni potencjał 
finansowy do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego 
określony instrument finansowy? 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są 
odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit. 
b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

b) Czy wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednią 
stabilność ekonomiczną do pełnienia funkcji podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy? 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są 
odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit. 
b, art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

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. 
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KRYTERIA WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEZ NIEGO PROJEKTU  

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP 

(TRYB POZAKONKURSOWY) 

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 

2.  Zdolność ekonomiczna i finansowa 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

a) Czy wnioskodawca wykazuje odpowiedni potencjał 
finansowy do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego 
określony instrument finansowy? 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są 
odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 
z dnia 3 marca 2014 r. 

b) Czy wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednią 
stabilność ekonomiczną do pełnienia funkcji podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy? 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są 
odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 ust. 1 lit. 
b, art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

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. 

 

 

E.Kryteria techniczne specyficzne 

E. KRYTERIA TECHNICZNE SPECYFICZNE  
W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o wyjaśnienie i ewentualne skorygowanie zapisów. 
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1.2 BADANIA CELOWE 
Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  
 

Zgodność projektu z Regionalną Strategią 

Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych specjalizacji 

regionu zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 roku?  

Odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie pozytywna w przypadku, gdy 
kod PKD, ujęty we wniosku o dofinansowanie zgodny z charakterem 
projektu, wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje zgodne z 
Regulaminem konkursu.                                                                       

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na 

pytanie będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje 

możliwość jednokrotnej 

poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia 

stosownych wyjaśnień oraz 

ewentualnej poprawy, w 

przypadku gdy opis projektu nie 

pozwala na jednoznaczne 

stwierdzenie jakiego rodzaju 

działalności dotyczy przedmiot 

projektu. 

Projekt zostanie oceniony 

negatywnie bez wzywania 

wnioskodawcy do poprawy, 

jeżeli nie wpisuje się w 

Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje. 

2.  Zgodność projektu z długofalową strategią 

rozwoju przedsiębiorstwa 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy przedsiębiorstwo dysponuje rzetelną/ wiarygodną długofalową 

strategią rozwoju w zakresie prac B+R, która uwzględnia 

przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych objętych projektem 

oraz ich komercjalizację? 

  

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na 

pytanie będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje 

jednokrotna możliwość 

poprawy. Wnioskodawca może 
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zostać wezwany do złożenia 

stosownych wyjaśnień i 

ewentualnego skorygowania 

zapisów w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium. 

3.  Zgodność projektu z kategoriami badań 

przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy prawidłowo zakwalifikowano poszczególne koszty w projekcie do 

jednej z kategorii: badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych 

prac rozwojowych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 85 i 86 

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 efektem projektu jest powstanie produktu/technologii, gotowego 

do komercjalizacji (np. wykorzystania technologii, sprzedaży 

produktu/licencji lub świadczenia innowacyjnych usług)? 

 

 

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 i 

ewentualnego skorygowania 

zapisów w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium. 

4.  Zgodność wsparcia dużych przedsiębiorstw z 

zasadami programu (jeżeli dotyczy) 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy wsparcie dużego przedsiębiorstwa zapewni konkretne efekty 

dyfuzji działalności B+R w regionie oraz gwarantuje współpracę z MŚP 

i jednostkami naukowymi?  

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie dodatkowo wpływ 

działalności B+R dużego przedsiębiorstwa na podmioty z sektora MŚP i 

regionalną gospodarkę. 

• Czy wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy 

nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących 

lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej? 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane 

poprzez zestaw pytań 

pomocniczych (cząstkowych). 

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na 

wszystkie cząstkowe pytania 

będzie pozytywna. 
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W ramach kryterium istnieje 

jednokrotna możliwość 

poprawy. Wnioskodawca może 

zostać wezwany do złożenia 

stosownych wyjaśnień i 

ewentualnego skorygowania 

zapisów w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium. 

5.  Zdefiniowanie ryzyk projektu Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy zidentyfikowano i precyzyjnie opisano ewentualne ryzyka 

związane z pracami B+R oraz przewidziano działania eliminujące lub 

łagodzące ich skutki? 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na 

pytanie będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje 

jednokrotna możliwość 

poprawy. Wnioskodawca może 

zostać wezwany do złożenia 

stosownych wyjaśnień i 

ewentualnego skorygowania 

zapisów w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium. 

6.  Własność intelektualna wykorzystywana w 
projekcie 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy realizacja projektu nie spowoduje naruszenia praw własności 
intelektualnej? 

Kryterium obligatoryjne – 

spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za 

spełnione, jeżeli odpowiedź na 

pytanie będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje 

jednokrotna możliwość 

poprawy. Wnioskodawca może 

zostać wezwany do złożenia 

stosownych wyjaśnień i 

ewentualnego skorygowania 
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zapisów w celu potwierdzenia 

spełnienia kryterium. 

7.  Innowacyjność projektu Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała 
na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
 
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt dotyczy innowacji 
produktowej/procesowej stosowanej nie dłużej niż 3 lata 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) 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. 
 
Czy projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacji produktowej lub 
procesowej w skali co najmniej rynku regionalnego, 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 
regionalnym. 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli odpowiedź na 
pytanie będzie pozytywna. 
W ramach kryterium istnieje 
jednokrotna możliwość 
poprawy. Wnioskodawca może 
zostać wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień i 
ewentualnego skorygowania 
zapisów w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium. 

8.  Opłacalność wdrożeniowa Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała 
na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
 
W ramach kryterium weryfikowane będzie: 

• Czy w konsekwencji wprowadzenia produktu/technologii/usługi na 
rynek   albo   zastosowania   nowej   technologii   w   prowadzonej 
działalności, nastąpi poprawa wyników firmy? 

Kryterium obligatoryjne – 
spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
Kryterium jest zdefiniowane 
poprzez zestaw pytań 
pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za 
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• Czy projekcja spodziewanych korzyści (przychodu, kosztów, innych 
korzyści), związanych z oferowaniem  nowego/udoskonalonego  
produktu/technologii/usługi  na  rynku, bazuje na racjonalnych i 
realistycznych przesłankach? 

spełnione, jeżeli odpowiedź na 
wszystkie cząstkowe pytania 
będzie pozytywna. 
W ramach kryterium istnieje 
jednokrotna możliwość 
poprawy. Wnioskodawca może 
zostać wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień i 
ewentualnego skorygowania 
zapisów w celu potwierdzenia 
spełnienia kryterium. 

1.2 BADANIA CELOWE – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  
 

Zgodność projektu z Agendą Badawczą 
Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa 
Lubelskiego oraz Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju pn. Lubelska Wyżyna 
Technologii Fotonicznych 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt zakłada inwestycję w obszarach wymienionych w 
Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa 
Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. 
Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych oraz Regulaminie 
konkursu?  

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień oraz ewentualnej poprawy, w 
przypadku gdy opis projektu nie pozwala 
na jednoznaczne stwierdzenie jakiego 
obszaru z Agendy Badawczej dotyczy 
przedmiot projektu. 

Projekt zostanie oceniony negatywnie bez 
wzywania wnioskodawcy do poprawy, 
jeżeli nie wpisuje się w obszary 
wymienione w Agendzie Badawczej. 
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2.  Zgodność projektu z kategorią 
eksperymentalnych prac rozwojowych 

Kryterium zerojedynkowe.  

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy prawidłowo zakwalifikowano poszczególne koszty w projekcie 
do kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych zgodnie z 
definicją określoną w Regulaminie konkursu? Czy wszystkie koszty są 
związane wyłącznie z prowadzeniem eksperymentalnych prac 
rozwojowych? 

 
Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, 
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i 
umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej 
stosowanej wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych lub 
ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także 
obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe 
definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, 
procesów i usług.  
Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie 
prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, 
testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów 
lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego 
funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie 
techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt 
zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie 
prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do 
celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy 
z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów 
komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on 
jedynie do demonstracji i walidacji.  
Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i 
okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii 
produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w 
toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

W ramach kryterium istnieje jednokrotna 
możliwość poprawy. Wnioskodawca może 
zostać wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów w celu potwierdzenia spełnienia 
kryterium. 

3.  Zgodność wsparcia dużych przedsiębiorstw z 
zasadami programu (jeżeli dotyczy) 

 

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. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez 
zestaw pytań pomocniczych 
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• Czy wsparcie dużego przedsiębiorstwa zapewni konkretne efekty 
dyfuzji działalności B+R w regionie oraz gwarantuje współpracę z 
MŚP i jednostkami naukowymi?  

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie dodatkowo wpływ 
działalności B+R dużego przedsiębiorstwa na podmioty z sektora MŚP i 
regionalną gospodarkę. 

• Czy wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu 
przedsiębiorcy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w 
istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej? 

(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 i ewentualnego skorygowania 
zapisów w celu potwierdzenia spełnienia 
kryterium. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy zidentyfikowano i precyzyjnie opisano ewentualne ryzyka 
związane z pracami rozwojowymi oraz przewidziano działania 
eliminujące lub łagodzące ich skutki? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień oraz ewentualnej poprawy, w 
przypadku gdy opis projektu nie pozwala 
na jednoznaczne stwierdzenie czy projekt 
spełnia kryterium. 

5.  Własność intelektualna wykorzystywana w 
projekcie 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy realizacja projektu nie spowoduje naruszenia praw własności 
intelektualnej? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień oraz ewentualnej poprawy, w 
przypadku gdy opis projektu nie pozwala 
na jednoznaczne stwierdzenie czy projekt 
spełnia kryterium. 
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1.2 BADANIA CELOWE – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z komponentem 
wdrożeniowym  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

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

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt dotyczy 
innowacji produktowej/procesowej stosowanej nie dłużej niż 3 lata 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) 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. 

Czy projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacji produktowej lub 
procesowej w skali co najmniej rynku regionalnego, 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 
regionalnym. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia stosownych 
wyjaśnień oraz ewentualnej poprawy, w 
przypadku gdy opis projektu nie pozwala 
na jednoznaczne stwierdzenie czy projekt 
spełnia kryterium. 
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1.  

 

Zgodność projektu z 
Agendą Badawczą 
Wspólnego Przedsięwzięcia 
Województwa Lubelskiego 
oraz Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju pn. 
Lubelska Wyżyna 
Technologii Fotonicznych 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt zakłada inwestycję w obszarach wymienionych 
w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia 
Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju pn. Lubelska Wyżyna Technologii 
Fotonicznych oraz Regulaminie konkursu?  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie  wniosku o 
dofinansowanie i załączników. 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień oraz ewentualnej 
poprawy, w przypadku gdy opis projektu 
nie pozwala na jednoznaczne 
stwierdzenie jakiego obszaru z Agendy 
Badawczej dotyczy przedmiot projektu. 

Projekt zostanie oceniony negatywnie bez 
wzywania wnioskodawcy do poprawy, 
jeżeli nie wpisuje się w obszary 
wymienione w Agendzie Badawczej. 

2.  Zgodność projektu z 
kategorią 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych  

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy wszystkie koszty bezpośrednio dotyczące prowadzenia 
prac B+R, które zostały ujęte w kosztach kwalifikowalnych 
projektu dotyczą wyłącznie wydatków  w zakresie 
prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, 
zgodnie z definicją określoną w Regulaminie konkursu? 

Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, 
łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie 
wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu 
oraz innej stosowanej wiedzy i umiejętności w celu 
opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów 
lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności 
mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz 
dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na wszystkie pytania 
cząstkowe (jeśli dotyczą) będzie 
pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje jednokrotna 
możliwość poprawy.  

Wnioskodawca może zostać wezwany do 
złożenia stosownych wyjaśnień i 
ewentualnego skorygowania zapisów 
jeżeli niepoprawnie zakwalifikowano 
koszty do komponentu B+R lub 
komponentu wdrożeniowego. 
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Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować 
opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie 
projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub 
ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 
stanowiącym model warunków rzeczywistego 
funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze 
udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, 
których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze 
określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i 
projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów 
komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt 
pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do 
wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest 
zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i 
walidacji.  

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych 
i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących 
produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług 
oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają 
charakter ulepszeń. 

• Czy wszystkie koszty dotyczące prowadzenia prac B+R 
ujęte w kosztach kwalifikowalnych projektu obejmują 
prace na minimalnym wymaganym poziomie 
gotowości technologicznej określonej w Regulaminie 
konkursu?  

TRL (ang. technology readiness levels), czyli poziomy 
gotowości technologicznej służą do definiowania stopnia 
zaawansowania technologii oraz umożliwiają dokonanie 
porównania stanu zaawansowania prac nad technologiami. 
Poziom gotowości technologicznej oceniany jest w oparciu o 
skalę TRL: od 1 (faza konceptualizacji konkretnego 
rozwiązania) do 9 (etap dojrzałości, kiedy ten koncept 
przybiera postać rozwiązania technologicznego, który można 
zastosować w praktyce – np. w postaci uruchomienia rynkowej 



446 
 

produkcji). Aby ubiegać się o dofinansowanie wymagane jest 
wykazanie osiągnięcia na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie co najmniej VI poziomu TRL, czyli 
potwierdzenie, że dokonano demonstracji technologii w 
środowisku zbliżonym do rzeczywistego. 

• Czy w przypadku typu projektu obejmującego jako 
dodatkowy element projektu wdrożenie powstałych 
wyników B+R prawidłowo przyporządkowano wydatki do 
poszczególnych komponentów: komponentu B+R i 
komponentu wdrożeniowego? 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie  wniosku o 
dofinansowanie i załączników. 

3.  Poprawność określenia 
komponentu 
wdrożeniowego 
(jeśli dotyczy)  

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie:  

• Czy w przypadku projektu obejmującego wdrożenie 
wyników prac B+R wnioskodawca posiada status MŚP 
zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014? 

Projekty dotyczące  prowadzenia eksperymentalnych prac 
rozwojowych w zakresie innowacyjnych technologii 
fotonicznych wpisujące się w Agendę Badawczą Wspólnego 
Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju pn. Lubelska Wyżyna Technologii 
Fotonicznych, które obejmują dodatkowo komponent 
wdrożeniowy mogą być realizowany wyłącznie przez MŚP (nie 
dotyczą wnioskodawców posiadających status dużego 
przedsiębiorstwa). W przypadku projektów realizowanych w 
partnerstwie, jeżeli jeden z parterów posiada status dużego 
przedsiębiorstwa uznaje się, że wnioskodawca posiada status 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania (jeśli dotyczy). 

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

W ramach kryterium istnieje jednokrotna 
możliwość poprawy. Wnioskodawca 
może zostać wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień i ewentualnego 
skorygowania zapisów, w przypadku gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne lub gdy wartość 
wydatków kwalifikowanych w zakresie 
komponentu wdrożeniowego przekracza 
40% wydatków kwalifikowanych projektu 
lub wskazany termin rozpoczęcia realizacji 
komponentu wdrożeniowego jest 
wcześniejszy niż termin zakończenie prac 
B+R. 



447 
 

dużego przedsiębiorstwa i w związku z powyższym taki projekt 
nie  może obejmować komponentu wdrożeniowego. 

• Czy w przypadku projektu obejmującego wdrożenie 
wyników prac B+R zawiera on komponent B+R, polegający 
na prowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych, 
poprzedzających etap wdrożenia? 

• Czy w przypadku projektu obejmującego wdrożenie 
wyników prac B+R rozpoczęcie komponentu 
wdrożeniowego jest nie wcześniejsze niż zakończenie 
realizacji komponentu B+R na IX poziomie gotowości 
technologicznej TRL? 

• Czy wartość wydatków kwalifikowanych komponentu 
wdrożeniowego nie przekracza 40% wydatków 
kwalifikowanych projektu?  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie  wniosku o 
dofinansowanie i załączników. 

 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 
złożenia wyjaśnień i ewentualnego 
skorygowania wniosku w przypadku, gdy: 

- wnioskodawcą projektu obejmującego 
wdrożenie wyników prac B+R jest 
podmiot nie posiadający status MŚP 
zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014. 

 - 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. 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy prawidłowo określono poziomy wsparcia dla 
poszczególnych zadań (komponent  B+R i komponent 
wdrożeniowy)?  

• Czy w przypadku aplikowania o zwiększony poziom 
dofinansowania na realizację komponentu badawczego 
wnioskodawca zadeklarował, że wyniki projektu będą 
szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za 
pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź 
oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na wszystkie pytania 
cząstkowe (jeśli dotyczą) będzie 
pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje jednokrotna 
możliwość poprawy. Wnioskodawca 
może zostać wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień i ewentualnego 
skorygowania zapisów, w przypadku gdy 
informacje zawarte w opisie projektu są 
niejednoznaczne. 
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licencją otwartego dostępu, zgodnie z opisem zawartym  w 
Regulaminie konkursu? 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  

5.  Zgodność wsparcia dużych 
przedsiębiorstw z zasadami 
programu (jeżeli dotyczy)  

 

 

 

 

 

 

 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy wsparcie dużego przedsiębiorstwa zapewni konkretne 
efekty dyfuzji działalności B+R w regionie oraz gwarantuje 
współpracę z MŚP i jednostkami naukowymi, zgodnie z 
opisem zawartym w Regulaminie konkursu?  

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie 
dodatkowo wpływ działalności B+R dużego 
przedsiębiorstwa na podmioty z sektora MŚP i regionalną 
gospodarkę. 

• Czy wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu 
przedsiębiorcy nie spowoduje znacznej utraty miejsc 
pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii 
Europejskiej? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania (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 jednokrotna 
możliwość poprawy. Wnioskodawca 
może zostać wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień i ewentualnego 
skorygowania zapisów w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

6.  Zdefiniowanie ryzyk 
dotyczących prac B+R  

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy zidentyfikowano i precyzyjnie opisano ewentualne 
ryzyka związane z pracami rozwojowymi oraz 
przewidziano działania eliminujące lub łagodzące ich 
skutki? 

 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień oraz ewentualnej 
poprawy, w przypadku gdy opis projektu 
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nie pozwala na jednoznaczne 
stwierdzenie czy projekt spełnia 
kryterium. 

7.  Własność intelektualna 
wykorzystywana w 
projekcie 

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

Kwestia własności intelektualnej nie może stanowić bariery 
dla realizacji projektu oraz dla wdrożenia wyników prac B+R do 
działalności gospodarczej wnioskodawcy (w przypadku 
projektów realizowanych w partnerstwie dla wdrożenia 
wyników prac B+R przez partnera wiodącego).  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy wnioskodawca (w przypadku projektów 
realizowanych w partnerstwie dotyczy partnera 
wiodącego i/lub pozostałych partnerów) dysponuje 
prawami własności intelektualnej, które są niezbędne 
dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie? 

• Czy w przypadku projektów realizowanych w 
partnerstwie partner wiodący ma zagwarantowane 
prawo do wdrożenia  i/lub opatentowania wyników 
prac B+R realizowanych w ramach projektu? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień oraz ewentualnej 
poprawy, w przypadku gdy opis projektu 
nie pozwala na jednoznaczne 
stwierdzenie czy projekt spełnia 
kryterium. 
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8.  Innowacyjność projektu Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy rezultaty 
projektu cechują się innowacyjnością względem 
produktów/procesów/technologii  oferowanych  obecnie na 
rynku  co najmniej na poziomie regionalnym, tj. czy w wyniku 
realizacji projektu będzie możliwe wdrożenie innowacji 
produktowej/procesowej stosowanej nie dłużej niż 3 lata 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) 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. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacji 
produktowej lub procesowej w skali co najmniej rynku 
regionalnego, tzn. produktu/usługi/procesu 
charakteryzującego się nowością lub znacznym 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

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

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień oraz ewentualnej 
poprawy, w przypadku gdy opis projektu 
nie pozwala na jednoznaczne 
stwierdzenie czy projekt spełnia 
kryterium. 
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ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio 
cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań 
dostępnych na rynku regionalnym? 

 

 

 
1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO – ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność projektu z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 
2020 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych 
specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku?     

• Czy badania wykonywane w wyniku realizacji projektu będą 
zgodne z obszarem inteligentnych specjalizacji?   

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy kodów PKD 
definiującej Regionalne Inteligentne Specjalizacje, określonej w 
Regulaminie konkursu.                                                                        

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 
pytań pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 
będzie pozytywna. 
 

2.  Zgodność projektu z długofalową 
strategią rozwoju przedsiębiorstwa 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy przedsiębiorstwo dysponuje rzetelną i wiarygodną 
długofalową strategią rozwoju, określającą plany dotyczące 
prac B+R, które będą prowadzone na dofinansowywanej w 
ramach projektu infrastrukturze? 

Długofalowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa musi 
dodatkowo zawierać opis wykorzystania planowanych prac B+R 
w gospodarce. Stan realizacji długofalowej strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa będzie dodatkowo podlegał monitorowaniu w 
okresie trwałości projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
 
 
 

3.  Zgodność wsparcia dużych 
przedsiębiorstw z zasadami programu 
(jeżeli dotyczy) 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 
DOTYCZY”.  
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy wsparcie dużego przedsiębiorstwa zapewnienia 
konkretne efekty dyfuzji działalności B+R w regionie oraz 
gwarantuje współpracę z MŚP i jednostkami naukowymi?  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 
pytań pomocniczych (cząstkowych). 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
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W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie dodatkowo 
wpływ działalności B+R dużego przedsiębiorstwa na podmioty z 
sektora MŚP i regionalną gospodarkę. 

• Czy wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu 
przedsiębiorcy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy 
w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej? 

odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 
będzie pozytywna. 
 
 

4.  Poprawność ustalenia poziomu 
dofinansowania projektu z EFRR 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy poprawnie wyliczono intensywność wsparcia biorąc pod 
uwagę wszystkie adekwatne przesłanki? 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 
2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 
2014–2020 intensywność pomocy na obszarach należących do 
województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego wynosi 50%. Maksymalną 
intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim 
przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję 
Europejską, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach 
kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 
20 punktów procentowych brutto w przypadku małych 
przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w 
przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do 
maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych 
obszarów. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 

5.  Projekt dotyczy inwestycji początkowej 
zgodnie  
z art. 2 pkt. 49 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 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
Czy pomoc w ramach projektu dotyczy „inwestycji początkowej”. 
„inwestycja początkowa” oznacza: 
a) 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; lub 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 
kryterium jest niezbędne do przyznania 
dofinansowania. 
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b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został 
zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy 
czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze 
sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów 
przedsiębiorstwa. 

6.  Dysponowanie własnością intelektualną 
wykorzystywaną w projekcie 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi 
bariery do realizacji długofalowej strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa w obszarze B+R? 

• Czy wnioskodawca zapewnił dysponowanie prawami 
własności intelektualnej, jeśli są niezbędne do 
przeprowadzenia zaplanowanych w długofalowej strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych? 

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. 
 

7.  Zarządzanie projektem 
 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. W 
ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie 
adekwatność potencjału kadry zarządzającej projektem. Kadra 
zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać 
odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że Projekt 
zostanie  
zrealizowany w sposób prawidłowy.  
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest 
adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną, 
efektywną i terminową realizację? 

• Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole 
zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na 
podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i 
zapewnia właściwy, monitoring i nadzór nad postępami w 
realizacji projektu? 

• Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu 
zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i 
wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia 
osiągnięcie zakładanych w projekcie celów? 

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. 
 

 

 

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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•  Regionalne inteligentne specjalizacje Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

Czy projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych 
specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020 roku? 
Kryterium uznaje się za spełnione jeśli wnioskodawca 
zadeklaruje, że usługi doradcze będą świadczone przez IOB w 
obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji zgodnych z 
Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 
2020 roku. 

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. 

•  Wdrażane usługi Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca w 
wyniku realizacji projektu wdroży prorozwojową usługę doradczą 

o charakterze specjalistycznym274 w jednym z poniższych 

obszarów: 

− doradztwo z zakresu zakładania firm typu spin-off 
(przedsiębiorczość akademicka), 

− doradztwo z zakresu komercjalizacji wyników badań, 

− audyt technologiczny,  
pomoc w zdobywaniu finansowania dla innowacyjnych 
przedsięwzięć (venture capital, kredyty),  

− doradztwo w zakresie wdrażania nowych usług  
i produktów,  

− doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, 

− badania czystości patentowej, 

− pośredniczenie w kontaktach między przedsiębiorstwami 
a naukowcami (transfer wiedzy), 

− doradztwo/pomoc we wdrażaniu ekoinnowacji. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na 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. 
 

•  Strategia biznesowa i plan działalności Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
 

 
274 Prorozwojowa usługa doradcza o charakterze specjalistycznym to usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 
zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Usługa powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

a) zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu jej zaspokojenia przez usługodawcę, 
b) dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidulanych potrzeb przedsiębiorcy, 
c) zaangażowaniem przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces, 
d) wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach. 



455 
 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku  
o dofinansowanie oraz załączników. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy: 

− wnioskodawca posiada strategię biznesową, która wyraźnie 
wskazuje różne źródła przychodów wnioskodawcy i 
potwierdza zdolność podmiotu do działania w warunkach 
rynkowych i samodzielność finansową w zakresie 
prowadzenia działalności (lub zdolność do stopniowego 
uzyskania samodzielności), 

− wnioskodawca przeprowadził analizę ostatecznych 
odbiorców wsparcia w projekcie, tj. przedstawił dane 
liczbowe opisujące przybliżoną wielkość grupy 
docelowej, lokalizację podmiotów należących do ww. 
grupy, branże z których pochodzą te podmioty oraz 
planowane działania dostosowane do potrzeb grupy 
docelowej, które wynikają z przeprowadzonej analizy, 

− wnioskodawca posiada plan działalności zawierający 
indykatywną listę usług, które zamierza świadczyć w 
wyniku realizacji projektu, określa dostępne zasoby, 
niezbędne szkolenia, wymagany budżet oraz źródła 
finansowania projektu 

 
Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy 
wnioskodawca przedłoży ww. strategię biznesową i plan 
działalności w formie odrębnych załączników do wniosku o 
dofinansowanie oraz przedstawi analizę ostatecznych 
odbiorców w ww. planie. 

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. 

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

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

− czy wnioskodawca osiągnie minimalną wymaganą wartość 
wskaźnika Liczba przedsiębiorstw  
wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego w 
zależności od poziomu udzielnego wsparcia? 

Minimalne wymagane wartości wskaźnika w zależności od 
poziomu wsparcia wynoszą 

− wsparcie <300 000 – wskaźnik 8 szt. 

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. 
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− wsparcie >=300 000 <600 000 – wskaźnik 16 szt. 

− wsparcie >=600 000 <=950 000 – wskaźnik 24 szt. 
Kryterium uznaje się za niespełnione, gdy wnioskodawca nie 
osiągnie minimalnej wymaganej wartości wskaźnika Liczba 
przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa 
specjalistycznego W zależności od poziomu udzielnego 
wsparcia. 

Weryfikacja wskaźnika następuje po 12 miesiącach od 
zakończenia finansowego realizacji projektu. 

 

 

1.5 Bon na patent 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność projektu z regulacjami 
dotyczącymi pomocy de minimis 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy przyznanie dofinansowania wnioskodawcy nie 
spowoduje przekroczenia maksymalnych pułapów 
pomocy de minimis, określonych 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? 

Do oceny spełnienia przez projekt kryterium przyjmuje się 
wartość pomocy de minimis uzyskanej przez „jedno 
przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku podatkowego oraz 
dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz wartość 
wnioskowanego dofinansowania w projekcie, przeliczonego po 
kursie EUR z dnia rozpoczęcia naboru wniosków o 
dofinansowanie w ramach danego konkursu.  
Przez „jedno przedsiębiorstwo” należy rozumieć wnioskodawcę 
oraz wszystkie jednostki gospodarcze powiązane z 
wnioskodawcą jednym ze stosunków określonych w art. 2 ust. 2 
Rozporządzenia 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. 
Ponadto w przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw 
bądź podziału przedsiębiorstw, przy określaniu wartości 
uzyskanej pomocy de minimis, uwzględnia się pomoc de minimis 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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udzieloną ww przedsiębiorstwom, zgodnie z treścią art. 3 ust. 8 
i 9 ww. rozporządzenia. 
Kryterium uznaje się za niespełnione, w przypadku, gdy wartość 
pomocy de minimis uzyskanej w ciągu danego roku 
podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych 
oraz wartość wnioskowanego dofinansowania w projekcie 
przekraczają pułapy określone 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. 
Ocena spełnienia przez projekt kryterium dokonywana jest na 
podstawie obligatoryjnych na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie załączników tj. na podstawie „Oświadczenia o 
uzyskanej pomocy de minimis” oraz na podstawie „Formularza 
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis”. 
Należy pamiętać, iż kwestia dopuszczalnej wartości pomocy de 
minimis udzielonej „jednemu przedsiębiorstwu” jest również 
badana na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

2.  Zgodność projektu z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 
2020 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt zakłada dokonanie zgłoszenia patentowego 
wynalazku z obszaru inteligentnych specjalizacji regionu 
zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 roku?  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy kodów PKD 
definiującej Regionalne Inteligentne Specjalizacje, określonej w 
Regulaminie konkursu.                                                                        

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
 
 
 

1.  Przedmiot wynalazku Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy przedmiot zgłoszenia patentowego opisanego w 
projekcie może stanowić wynalazek, mając na uwadze art. 
28 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 
przemysłowej (Dz. U. z 2013 poz. 1410 z późn. zm.)? 

• Czy na przedmiot zgłoszenia patentowego opisanego w 
projekcie możliwe jest udzielenie patentu, mając na uwadze 
art. 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 
przemysłowej (Dz. U. z 2013 poz. 1410 z późn. zm.)? 

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. 
 

2.  Dysponowanie własnością intelektualną 
wykorzystywaną w projekcie 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy wnioskodawca jest jedynym twórcą 
wynalazku/wynalazków będących przedmiotem 
dokonywanego w ramach projektu zgłoszenia, jeśli nie czy 
wnioskodawca posiada wyłączne prawo do uzyskania 
patentu? 
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest wyłącznym twórcą 
wynalazku kryterium uznaje się za spełnione wyłącznie w 
przypadku udokumentowania przez wnioskodawcę prawa 
do uzyskania patentu.  

• Czy kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla 
wdrożenia rezultatów projektu? 

 
Posiadanie praw do uzyskania patentu weryfikowane będzie 
ponownie przed zawarciem umowy o dofinansowanie na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 
pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium 
uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na 
wszystkie cząstkowe pytania będzie pozytywna. 

 

1.5 Bon na innowacje 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność projektu z regulacjami 
dotyczącymi pomocy de minimis 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy przyznanie dofinansowania wnioskodawcy nie 
spowoduje przekroczenia maksymalnych pułapów 
pomocy de minimis, określonych 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? 

Do oceny spełnienia przez projekt kryterium przyjmuje się 
wartość pomocy de minimis uzyskanej przez „jedno 
przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku podatkowego oraz 
dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz wartość 
wnioskowanego dofinansowania w projekcie, przeliczonego po 
kursie EUR z dnia rozpoczęcia naboru wniosków o 
dofinansowanie w ramach danego konkursu.  
Przez „jedno przedsiębiorstwo” należy rozumieć wnioskodawcę 
oraz wszystkie jednostki gospodarcze powiązane z 
wnioskodawcą jednym ze stosunków określonych w art. 2 ust. 2 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

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 informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne i nie pozwalają na 
dokonanie oceny czy przyznanie dofinansowania 
w formie pomocy de minimis wnioskodawcy nie 
spowoduje przekroczenia maksymalnych 
pułapów pomocy de minimis. 

 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 
złożenia wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
wniosku w przypadku, gdy informacje zawarte w 
opisie projektu pozwalają na jednoznaczne 
udzielenie odpowiedzi na pytanie i odpowiedź ta 
jest negatywna. 
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2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 
Ponadto w przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw 
bądź podziału przedsiębiorstw, przy określaniu wartości 
uzyskanej pomocy de minimis, uwzględnia się pomoc de minimis 
udzieloną ww. przedsiębiorstwom, zgodnie z treścią art. 3 ust. 8 
i 9 ww. rozporządzenia. 
Kryterium uznaje się za niespełnione, w przypadku, gdy wartość 
pomocy de minimis uzyskanej w ciągu danego roku 
podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych 
oraz wartość wnioskowanego dofinansowania w projekcie 
przekraczają pułapy określone 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. 
Ocena spełnienia przez projekt kryterium dokonywana jest na 
podstawie obligatoryjnych na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie załączników tj. na podstawie „Oświadczenia o 
uzyskanej pomocy de minimis” oraz na podstawie „Formularza 
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis”. 
Należy pamiętać, iż kwestia dopuszczalnej wartości pomocy de 
minimis udzielonej „jednemu przedsiębiorstwu” jest również 
badana na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

 

2. Zgodność projektu z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 
2020 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt zakłada realizację działań z obszaru 
inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 
roku?  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy kodów PKD 
definiującej Regionalne Inteligentne Specjalizacje, określonej w 
Regulaminie konkursu.   
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli: 
- kod PKD projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie 
(rozumiany jako kod PKD związany z przedmiotem/obszarem 
badań lub zakresem rozwiązania objętego zgłoszeniem 
patentowym) lub 
- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostaną wdrożone 
wyniki prac B+R lub 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
 
W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 
wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień oraz 
ewentualnej poprawy, w przypadku gdy opis 
projektu nie pozwala na jednoznaczne 
stwierdzenie jakiego rodzaju działalności dotyczy 
przedmiot projektu. 

Projekt zostanie oceniony negatywnie bez 
wzywania wnioskodawcy do poprawy, jeżeli nie 
wpisuje się w Regionalne Inteligentne 
Specjalizacje. 
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- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostanie 
zastosowane rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym 
wpisuje się kody PKD zawarte na liście kodów PKD definiującej 
Regionalne Inteligentne Specjalizacje, określonej w Regulaminie 
konkursu.                                                                    

3. Przedmiot projektu Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt dotyczy zakupu wyników prac B+R, zlecenia 
prac B+R lub dokonania zgłoszenia 
patentowego/wzoru użytkowego? 

• W przypadku projektów z zakresu zakupu wyników 
prac B+R czy wnioskodawca zaplanował w projekcie 
przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie 
przystosowania technologii/procesu/produktu do 
specyfiki przedsiębiorstwa?  

 

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 informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne i nie pozwalają na 
dokonanie oceny. 
 
Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 
złożenia wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
wniosku w przypadku, gdy informacje zawarte w 
opisie projektu pozwalają na jednoznaczne 
udzielenie odpowiedzi na pytanie i odpowiedź ta 
jest negatywna. 

 

 

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 

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 
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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 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. 

 

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 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 

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 
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oparciu o którą utworzone zostało przedsiębiorstwo spin-
off/spin-out wnioskodawcy 

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”.                                                      

inną istotną modyfikacją wniosku, która jest 
niedopuszczalna na etapie oceny projektu. 

 

 

3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność projektu z regulacjami dotyczącymi 
pomocy de minimis. 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE” 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
 

• Czy przyznanie wnioskodawcy dofinansowania w formie 
pomocy de minimis nie spowoduje przekroczenia 
maksymalnych pułapów pomocy de minimis, określonych 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

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

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 
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grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis? 
 

Do oceny spełnienia przez projekt kryterium przyjmuje się wartość 
pomocy de minimis uzyskanej przez „jedno przedsiębiorstwo” w 
ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat 
podatkowych oraz wartość wnioskowanego dofinansowania w 
formie pomocy de minimis w projekcie, przeliczonego po kursie 
EUR z dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w 
ramach danego konkursu.  
Przez „jedno przedsiębiorstwo” należy rozumieć wnioskodawcę 
oraz wszystkie jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą 
jednym ze stosunków określonych w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 
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. 
Ponadto w przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw 
bądź podziału przedsiębiorstw, przy określaniu wartości uzyskanej 
pomocy de minimis, uwzględnia się pomoc de minimis udzieloną 
ww. przedsiębiorstwom, zgodnie z treścią art. 3 ust. 8 i 9 ww. 
rozporządzenia. 
Kryterium uznaje się za niespełnione, w przypadku, gdy wartość 
pomocy de minimis uzyskanej w ciągu danego roku podatkowego 
oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz wartość 
wnioskowanego dofinansowania w formie pomocy de minimis w 
projekcie przekraczają pułapy określone 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. 
Ocena spełnienia przez projekt kryterium dokonywana jest na 
podstawie obligatoryjnych na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie załączników tj. na podstawie „Oświadczenia o 
uzyskanej pomocy de minimis” oraz na podstawie „Formularza 
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis”. 

Należy pamiętać, iż kwestia dopuszczalnej wartości pomocy de 
minimis udzielonej „jednemu przedsiębiorstwu” jest również 
badana na etapie przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie. 

wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień i 
ewentualnego skorygowania zapisów jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

2.  Wdrażane usługi. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca w 
wyniku realizacji projektu wdroży prorozwojową usługę doradczą 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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o charakterze specjalistycznym275 w następujących obszarach 

(innych niż wspierane w ramach Działania 1.4 Transfer technologii 
i komercjalizacja badań): 

1. nowych rynków regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych, w tym opracowania strategii 
rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej;  

2. pozyskania partnerów technologicznych i 
biznesowych; 

3. wprowadzania systemów informatycznych, w tym 
wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT;  

4. zarządzania jakością;  
5. wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym 

audyt/optymalizacja kosztów i procesów;  
6. rozwijanie produktów i usług w sektorze kreatywnym; 
7. uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych 

programach badawczych; 
8. monitorowania wdrażania technologii lub realizacji 

umowy oraz innych aspektów pomocy 
powdrożeniowej;  
 

Wdrożenie usług musi znaleźć odzwierciedlenie we 
wskaźniku „Liczba zaawansowanych usług (nowych lub 
ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia 
biznesu”. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na 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. 
 

3.  Strategia biznesowa i plan działalności. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku  
o dofinansowanie oraz załączników. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy: 

− wnioskodawca posiada strategię biznesową, która wyraźnie 
wskazuje różne źródła przychodów wnioskodawcy i 
potwierdza zdolność podmiotu do działania w warunkach 

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 

 
275 Prorozwojowa usługa doradcza o charakterze specjalistycznym to usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 
zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Usługa powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

a) zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu jej zaspokojenia przez usługodawcę, 
b) dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidulanych potrzeb przedsiębiorcy, 
c) zaangażowaniem przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces, 
d) wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach. 
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rynkowych i samodzielność finansową w zakresie 
prowadzenia działalności (lub zdolność do stopniowego 
uzyskania samodzielności do końca okresu 
kwalifikowalności), 

− wnioskodawca przeprowadził analizę ostatecznych 
odbiorców wsparcia w projekcie, tj. przedstawił dane 
liczbowe opisujące przybliżoną wielkość grupy 
docelowej, miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej przez podmioty należące do ww. grupy, 
branże, w której te podmioty prowadzą działalność 
gospodarczą oraz planowane działania dostosowane do 
potrzeb grupy docelowej, które wynikają z 
przeprowadzonej analizy, 

− wnioskodawca posiada plan działalności zawierający listę 
usług, które zamierza świadczyć w wyniku realizacji 
projektu, określający dostępne zasoby, niezbędne 
szkolenia, wymagany budżet oraz źródła finansowania 
projektu 

 
Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy 
wnioskodawca przedłoży ww. strategię biznesową i plan 
działalności w formie odrębnych załączników do wniosku o 
dofinansowanie oraz przedstawi analizę ostatecznych 
odbiorców w ww. planie. 

wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień i 
ewentualnego skorygowania zapisów jedynie w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne. 

4.  Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług 
IOB. 

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

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

− czy wnioskodawca osiągnie minimalną wymaganą wartość 
wskaźnika Liczba przedsiębiorstw korzystających z 
zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) 
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 
zgodnie z Regulaminem konkursu? 

Kryterium uznaje się za niespełnione, gdy wnioskodawca nie 
osiągnie minimalnej wymaganej wartości wskaźnika Liczba 
przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług 
(nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje 
otoczenia biznesu. 

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. 
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Minimalna wymagana wartość wskaźnika Liczba 
przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług 
(nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje 
otoczenia biznesu wynosi 6 szt. 

Weryfikacja wskaźnika następuje po 12 miesiącach od 
zakończenia finansowego realizacji projektu. 

 

3.5 Bon na doradztwo 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność projektu z regulacjami 

dotyczącymi pomocy de minimis 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy przyznanie wnioskodawcy dofinansowania w 

formie pomocy de minimis nie spowoduje 

przekroczenia maksymalnych pułapów pomocy de 

minimis, określonych 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? 

Do oceny spełnienia przez projekt kryterium przyjmuje się 

wartość pomocy de minimis uzyskanej przez „jedno 

przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku podatkowego oraz 

dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz wartość 

wnioskowanego dofinansowania w formie pomocy de 

minimis w projekcie, przeliczonego po kursie EUR z dnia 

rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 

danego konkursu.  

Przez „jedno przedsiębiorstwo” należy rozumieć 

wnioskodawcę oraz wszystkie jednostki gospodarcze 

powiązane z wnioskodawcą jednym ze stosunków 

określonych w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 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. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania (jeśli dotyczy). 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na 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. 
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Ponadto w przypadku połączenia lub przejęcia 

przedsiębiorstw bądź podziału przedsiębiorstw, przy 

określaniu wartości uzyskanej pomocy de minimis, 

uwzględnia się pomoc de minimis udzieloną ww. 

przedsiębiorstwom, zgodnie z treścią art. 3 ust. 8 i 9 ww. 

rozporządzenia. 

Kryterium uznaje się za niespełnione, w przypadku gdy 

wartość pomocy de minimis uzyskanej w ciągu danego 

roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat 

podatkowych oraz wartość wnioskowanego 

dofinansowania w formie pomocy de minimis w projekcie 

przekraczają pułapy określone 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. 

Ocena spełnienia przez projekt kryterium dokonywana jest 

na podstawie obligatoryjnych na etapie składania wniosku 

o dofinansowanie załączników tj. na podstawie 

„Oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis” oraz na 

podstawie „Formularza informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis”. 

Należy pamiętać, iż kwestia dopuszczalnej wartości 

pomocy de minimis udzielonej „jednemu przedsiębiorstwu” 

jest również badana na etapie przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie. 

2.  Specjalistyczne usługi doradcze Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt 

dotyczy zakupu specjalistycznych usług doradczych 

mających na celu zwiększenie konkurencyjności oraz 

produktywności MŚP.  

Przez specjalistyczne usługi doradcze rozumie się usługi 

doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego, 

które nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi 

przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa 

podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 

Ocenie podlegać będzie: 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na 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. 
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• Czy projekt dotyczy zakupu usług specjalistycznego 

doradztwa od podmiotów zewnętrznych w zakresie 

m.in.: 

- prawa własności intelektualnej 

- prawa zamówień publicznych 

- optymalizacji kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej  

- procesów przekształceniowych spółek poprzez 

stosowanie nowoczesnych rozwiązań 

umożliwiających redukcję kosztów działalności 

rynkowej 

- wzmocnienia procesów sprzedaży 

- usług HR służących poprawie funkcjonowania 

przedsiębiorstwa poprzez wdrożenia narzędzi HR 

- prowadzenia działalności gospodarczej w 

początkowej jej fazie, rozwoju produktu/usługi oraz 

umocnienia pozycji rynkowej 

- internacjonalizacji sprzedaży 

- automatyzacji produkcji przedsiębiorstwa 

- monitorowania i prognozowania trendów 

rynkowych, mających na celu określenie 

kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa 

- uzyskiwania certyfikatów jakości 

- wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania 

jakością 

- oceniania procesów sprzedaży 

- wyszukania i oceny potencjalnych partnerów 

dystrybucyjnych i produkcyjnych 

- nowych rynków regionalnych, krajowych i 

międzynarodowych, w tym opracowania strategii 

rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej 

- pozyskania partnerów technologicznych i 

biznesowych 

- wprowadzania systemów informatycznych, w tym 

wykorzystywania zaawansowanych technologii 

ICT 

- wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w 

tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów 

- rozwijania produktów i usług w sektorze 

kreatywnym 
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- uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych 

programach badawczych 

- monitorowania wdrażania technologii lub realizacji 

umowy oraz innych aspektów pomocy 

powdrożeniowej 

- zakładania firm typu spin - off (przedsiębiorczość 

akademicka) 

- komercjalizacji wyników badań 

- audytu technologicznego 

- pomocy w zdobywaniu finansowania dla 

innowacyjnych przedsięwzięć (venture capital, 

kredyty) 

- wdrażania nowych usług i produktów 

- pośredniczenia w kontaktach między 

przedsiębiorstwami a naukowcami (transfer 

wiedzy) 

- pomocy we wdrażaniu eko – innowacji. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 

dofinansowanie oraz załączników. 

3.  Wzrost konkurencyjności i 

produktywności przedsiębiorstwa 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie:  

• Czy wnioskodawca zidentyfikował i zdefiniował 

potrzeby rozwojowe w kontekście prowadzonej 

działalności? 

• Czy wybór specjalistycznych usług doradczych wynika 

ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub z analizy 

rynku?  

• Czy zakupione usługi doradcze będą miały wpływ na 

konkurencyjność i produktywność przedsiębiorstwa? 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz 

załącznikach. 

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. 
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3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – mikro i małe przedsiębiorstwa 
(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 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. 
 
W przypadku projektów dotyczących zasadniczej zmiany procesu 
produkcyjnego istniejącego zakładu koszty kwalifikowane muszą 
przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z 
działalnością podlegającą modernizacji, w ciągu poprzednich 3 lat 
obrotowych. 

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 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.  Innowacyjność, regionalne inteligentne 
specjalizacje, wdrożenie wyników prac 
B+R  

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw pytań 
pomocniczych (cząstkowych). Kryterium uznaje się 
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• Czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R 
(przeprowadzonych/zleconych przez wnioskodawcę lub 
planowanych do nabycia po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie)? 

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 (przeprowadzonych lub 
zleconych przez wnioskodawcę bądź planowanych do nabycia i 
wdrożenia w wyniku realizacji projektu). Kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie wniosku o dofinansowanie 
oraz załączników.  

W przypadku wdrożenia dotyczącego prac B+R 
przeprowadzonych przez wnioskodawcę lub zleconych przez 
wnioskodawcę odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie 
pozytywna, gdy wnioskodawca przedłoży dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie lub zlecenie prac B+R, których 
dotyczy planowane w ramach projektu wdrożenie - w tym 
umowy o dofinansowanie, umowy zlecenia i sprawozdania 
merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i walidacji 
prototypów, projektów pilotażowych. Z przedłożonych 
dokumentów musi jasno wynikać, iż dotyczą one wyników prac 
B+R, które będą wdrażane w ramach projektu. Odpowiedź na 
pytanie cząstkowe będzie negatywna, gdy wnioskodawca nie 
udokumentuje przeprowadzenia lub zlecenia prac B+R, których 
dotyczy planowane w ramach projektu wdrożenie. 

W przypadku, gdy wdrożenie dotyczyć będzie wyników prac B+R 
planowanych do nabycia po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie 
pozytywna, gdy wnioskodawca przedłoży dokumenty 
potwierdzające istnienie i możliwość zakupu wyników prac B+R, 
których dotyczy planowane w ramach projektu wdrożenie, w tym 
umowę warunkową zakupu ww. wyników prac B+R. Z 
przedłożonych dokumentów musi jasno wynikać, iż dotyczą one 

za spełnione, jeżeli odpowiedź przynajmniej na 
jedno 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: 
- kod PKD projektu nie wpisuje się w inteligentne 
specjalizacje regionu zgodne z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku 
(w przypadku projektów, które nie dotyczą 
wdrożenia wyników prac B+R), 
- w wyniku realizacji projektu nie zostanie 
wdrożona innowacja produktowa/procesowa co 

najmniej w skali rynku regionalnego (w 

województwie lubelskim) stosowana nie dłużej niż 
3 lata  (w przypadku projektów, które nie dotyczą 
wdrożenia wyników prac B+R), 
- 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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wyników prac B+R, które będą wdrażane w ramach projektu. 
Odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie negatywna, gdy 
wnioskodawca nie udokumentuje możliwości nabycia wyników 
prac B+R, których dotyczy planowane w ramach projektu 
wdrożenie. 

Ponadto w przypadku, gdy wdrożenie dotyczyć będzie wyników 
prac B+R planowanych do nabycia po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie ww. koszty nabycia wyników prac B+R muszą 
zostać ujęte w budżecie projektu po stronie kosztów 
niekwalifikowanych. 

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”. 

• Czy projekt dotyczy wprowadzenia innowacji 
produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku 
regionalnego (w województwie lubelskim) stosowanej nie 
dłużej niż 3 lata oraz czy projekt dotyczy działalności 
gospodarczej wpisującej się w inteligentne specjalizacje 
regionu zgodne z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020 roku?  

Odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie pozytywna gdy kod 
działalności gospodarczej wg. PKD 2007 wskazany we wniosku o 
dofinansowanie (zgodny z charakterem projektu) zawarty jest w 
Indykatywnej liście kodów PKD wpisujących się w Regionalne 
Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego stanowiącej 
załącznik do Regulaminu konkursu oraz wnioskodawca wdroży 
we własnym przedsiębiorstwie innowacje 
produktową/procesową.  

Przez innowację zgodnie z Podręcznikiem Oslo, Zasady 
gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji 
(wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD oraz 
Eurostatu) należy rozumieć wdrożenie nowego lub znacząco 
udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, 
nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej 
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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. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli wdrażane w 
ramach projektu innowacyjne rozwiązanie jest stosowane nie 
dłużej niż 3 lata w skali rynku regionalnego (w województwie 
lubelskim). 

Dodatkowym efektem realizacji projektu może być innowacja 
nietechnologiczna która nie podlega ocenie w ramach 
przedmiotowego kryterium.  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz opinii o innowacyjności .  

3.  Dysponowanie prawami do wdrożenia 
wyników prac B + R  

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

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników. 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów obejmujących inwestycje 
związane z wdrożeniem wyników prac B+R. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania 
(jeżeli dotyczy). 

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. 
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• Czy w przypadku projektu związanego z wdrożeniem 
wyników prac B+R wnioskodawca dysponuje prawami do 
ich wdrożenia, które są niezbędne do realizacji projektu? 

W przypadku projektu związanego z wdrożeniem wyników prac 
B+R kryterium uznaje się za spełnione gdy Wnioskodawca 
dysponuje prawem  do wdrożenia ww. wyników prac B+R. 
W przypadku projektów, dotyczących wdrożenia wyników prac 
planowanych do zakupu po dniu złożenia wniosku kryterium 
uznaje się za spełnione, gdy zawarta i przedłożona do wniosku o 
dofinansowanie przedwstępna umowa warunkowa zakupu 
wyników prac B+R zawiera zapis, że podmiot, z którym 
wnioskodawca zawarł ww. umowę dysponuje wyłącznym 
prawem własności intelektualnej. 
Kryterium uznaje się za niespełnione, jeżeli wnioskodawca nie 
udokumentuje posiadania prawa  do wdrożenia wyników prac 
B+R, których dotyczy wdrożenie będące przedmiotem projektu 
bądź przedłożona przedwstępna umowa warunkowa zakupu 
wyników prac B+R nie zawiera zapisów, iż podmiot, z którym 
Wnioskodawca zawarł ww. przedwstępną umowę warunkową 
zakupu wyników prac B+R posiada wyłączne prawo własności 
intelektualnej. 

 

3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP – ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 
(Projekty objęte wsparciem bezzwrotnym) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

a)  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. 
 

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. 
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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 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. 
 
W przypadku projektów dotyczących zasadniczej zmiany procesu 
produkcyjnego istniejącego zakładu koszty kwalifikowane muszą 
przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z 
działalnością podlegającą modernizacji, w ciągu poprzednich 3 lat 
obrotowych. 

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 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. 

b)  Innowacyjność, regionalne inteligentne 
specjalizacje, wdrożenie wyników prac B+R  

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 
(przeprowadzonych/zleconych przez wnioskodawcę lub 
planowanych do nabycia po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie)? 

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 (przeprowadzonych lub 
zleconych przez wnioskodawcę bądź planowanych do nabycia i 
wdrożenia w wyniku realizacji projektu). Kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie wniosku o dofinansowanie 
oraz załączników.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw pytań 
pomocniczych (cząstkowych). Kryterium uznaje się 
za spełnione, jeżeli odpowiedź przynajmniej na 
jedno 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: 
- kod PKD projektu nie wpisuje się w inteligentne 
specjalizacje regionu zgodne z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku 
(w przypadku projektów, które nie dotyczą 
wdrożenia wyników prac B+R), 
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W przypadku wdrożenia dotyczącego prac B+R 
przeprowadzonych przez wnioskodawcę lub zleconych przez 
wnioskodawcę odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie 
pozytywna, gdy wnioskodawca przedłoży dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie lub zlecenie prac B+R, których 
dotyczy planowane w ramach projektu wdrożenie - w tym 
umowy o dofinansowanie, umowy zlecenia i sprawozdania 
merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i walidacji 
prototypów, projektów pilotażowych. Z przedłożonych 
dokumentów musi jasno wynikać, iż dotyczą one wyników prac 
B+R, które będą wdrażane w ramach projektu. Odpowiedź na 
pytanie cząstkowe będzie negatywna, gdy wnioskodawca nie 
udokumentuje przeprowadzenia lub zlecenia prac B+R, których 
dotyczy planowane w ramach projektu wdrożenie. 

W przypadku, gdy wdrożenie dotyczyć będzie wyników prac B+R 
planowanych do nabycia po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie 
pozytywna, gdy wnioskodawca przedłoży dokumenty 
potwierdzające istnienie i możliwość zakupu wyników prac B+R, 
których dotyczy planowane w ramach projektu wdrożenie, w tym 
umowę warunkową zakupu ww. wyników prac B+R. Z 
przedłożonych dokumentów musi jasno wynikać, iż dotyczą one 
wyników prac B+R, które będą wdrażane w ramach projektu. 
Odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie negatywna, gdy 
wnioskodawca nie udokumentuje możliwości nabycia wyników 
prac B+R, których dotyczy planowane w ramach projektu 
wdrożenie. 

Ponadto w przypadku, gdy wdrożenie dotyczyć będzie wyników 
prac B+R planowanych do nabycia po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie ww. koszty nabycia wyników prac B+R muszą 
zostać ujęte w budżecie projektu po stronie kosztów 
niekwalifikowanych. 

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”. 

- w wyniku realizacji projektu nie zostanie 
wdrożona innowacja produktowa/procesowa co 

najmniej w skali rynku regionalnego (w 

województwie lubelskim) stosowana nie dłużej niż 
3 lata (w przypadku projektów, które nie dotyczą 
wdrożenia wyników prac B+R), 
- 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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• Czy projekt dotyczy wprowadzenia innowacji 
produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku 
regionalnego (w województwie lubelskim) stosowanej nie 
dłużej niż 3 lata oraz czy projekt dotyczy działalności 
gospodarczej wpisującej się w inteligentne specjalizacje 
regionu zgodne z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020 roku?  

Odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie pozytywna gdy kod 
działalności gospodarczej wg. PKD 2007 wskazany we wniosku o 
dofinansowanie (zgodny z charakterem projektu) zawarty jest w 
Indykatywnej liście kodów PKD wpisujących się w Regionalne 
Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego stanowiącej 
załącznik do Regulaminu konkursu oraz wnioskodawca wdroży 
we własnym przedsiębiorstwie innowacje 
produktową/procesową.  

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

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli wdrażane w 
ramach projektu innowacyjne rozwiązanie jest stosowane nie 
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dłużej niż 3 lata w skali rynku regionalnego (w województwie 
lubelskim). 

Dodatkowym efektem realizacji projektu może być innowacja 
nietechnologiczna która nie podlega ocenie w ramach 
przedmiotowego kryterium.  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz opinii o innowacyjności.  

c)  Dysponowanie prawami do wdrożenia 
wyników prac B + R  

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

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników. 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów obejmujących inwestycje 
związane z wdrożeniem wyników prac B+R. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy w przypadku projektu związanego z wdrożeniem 
wyników prac B+R wnioskodawca dysponuje prawami do 
ich wdrożenia, które są niezbędne do realizacji projektu? 

W przypadku projektu związanego z wdrożeniem wyników prac 
B+R kryterium uznaje się za spełnione gdy Wnioskodawca 
dysponuje prawem do wdrożenia ww. wyników prac B+R. 
W przypadku projektów, dotyczących wdrożenia wyników prac 
planowanych do zakupu po dniu złożenia wniosku kryterium 
uznaje się za spełnione, gdy zawarta i przedłożona do wniosku o 
dofinansowanie przedwstępna umowa warunkowa zakupu 
wyników prac B+R zawiera zapis, że podmiot, z którym 
wnioskodawca zawarł ww. umowę dysponuje wyłącznym 
prawem własności intelektualnej. 
Kryterium uznaje się za niespełnione, jeżeli wnioskodawca nie 
udokumentuje posiadania prawa do wdrożenia wyników prac 
B+R, których dotyczy wdrożenie będące przedmiotem projektu 
bądź przedłożona przedwstępna umowa warunkowa zakupu 
wyników prac B+R nie zawiera zapisów, iż podmiot, z którym 
Wnioskodawca zawarł ww. przedwstępną umowę warunkową 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania (jeżeli 
dotyczy). 

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. 
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3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 
(Projekty objęte pomocą zwrotną) 

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.  

 

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 Traktatu. 

2.  Innowacyjność Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt dotyczy wprowadzenia innowacji 
produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku 
regionalnego (w województwie lubelskim) stosowanej nie 
dłużej niż 3 lata? 

Odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie pozytywna gdy 
wnioskodawca wdroży we własnym przedsiębiorstwie innowację 
produktową/procesową. 

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

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na 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: 

zakupu wyników prac B+R posiada wyłączne prawo własności 
intelektualnej. 
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Eurostatu) 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. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli wdrażane w 
ramach projektu innowacyjne rozwiązanie jest stosowane nie 
dłużej niż 3 lata w skali rynku regionalnego (w województwie 
lubelskim). 

Dodatkowym efektem realizacji projektu może być innowacja 
nietechnologiczna, która nie podlega ocenie w ramach 
przedmiotowego kryterium. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz opinii o innowacyjności.                                                             

- w wyniku realizacji projektu nie zostanie 
wdrożona innowacja produktowa/procesowa co 
najmniej w skali rynku regionalnego (w 
województwie lubelskim) stosowana nie dłużej 
niż 3 lata 

- 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. 
 

3.  Dysponowanie prawami do wdrożenia 
wyników prac B + R 

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

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników. 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów obejmujących inwestycje 
związane z wdrożeniem wyników prac B+R. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy w przypadku projektu związanego z wdrożeniem 
wyników prac B+R wnioskodawca dysponuje prawami do ich 
wdrożenia, które są niezbędne do realizacji projektu? 

W przypadku projektu związanego z wdrożeniem wyników prac 
B+R kryterium uznaje się za spełnione gdy Wnioskodawca 
dysponuje prawem do wdrożenia ww. wyników prac B+R. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania 
(jeżeli dotyczy). 
 
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. 
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Kryterium uznaje się za niespełnione, jeżeli wnioskodawca nie 
udokumentuje posiadania prawa do wdrożenia wyników prac 
B+R, których dotyczy wdrożenie będące przedmiotem projektu. 

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

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy wartość wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych 
lub udoskonalonych produktów/procesów” wynosi co 
najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych w projekcie? 

Kryterium uznaje się za niespełnione, gdy wartość wskaźnika 
„Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów/procesów” jest mniejsza niż 25% kosztów 
kwalifikowalnych w projekcie. 

Weryfikacja wskaźnika następuje po 12 miesiącach od 
zakończenia finansowego realizacji projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania 
(jeżeli dotyczy). 
 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na pytanie cząstkowe będzie 
pozytywna. 
 
Wnioskodawca nie zostanie wezwany do złożenia 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
wniosku, w przypadku, gdy wartość wskaźnika 
„Przychody ze sprzedaży nowych lub 
udoskonalonych produktów/procesów” jest 
mniejsza niż 25% kosztów kwalifikowalnych w 
projekcie. 

 

 

 

3.9 Udział w targach i misjach 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 

 

Zgodność projektu z regulacjami 

dotyczącymi pomocy de minimis 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE” 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
 

• Czy przyznanie wnioskodawcy dofinansowania 

w formie pomocy de minimis nie spowoduje 

przekroczenia maksymalnych pułapów 

pomocy de minimis, określonych 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? 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na 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. 
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Do oceny spełnienia przez projekt kryterium przyjmuje 

się wartość pomocy de minimis uzyskanej przez „jedno 

przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku podatkowego 

oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz 

wartość wnioskowanego dofinansowania w formie 

pomocy de minimis w projekcie, przeliczonego po 

kursie EUR z dnia rozpoczęcia naboru wniosków o 

dofinansowanie w ramach danego konkursu.  

Przez „jedno przedsiębiorstwo” należy rozumieć 

wnioskodawcę oraz wszystkie jednostki gospodarcze 

powiązane z wnioskodawcą jednym ze stosunków 

określonych w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 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. 

Ponadto w przypadku połączenia lub przejęcia 

przedsiębiorstw bądź podziału przedsiębiorstw, przy 

określaniu wartości uzyskanej pomocy de minimis, 

uwzględnia się pomoc de minimis udzieloną ww. 

przedsiębiorstwom, zgodnie z treścią art. 3 ust. 8 i 9 

ww. rozporządzenia. 

Kryterium uznaje się za niespełnione, w przypadku, 

gdy wartość pomocy de minimis uzyskanej w ciągu 

danego roku podatkowego oraz dwóch 

poprzedzających lat podatkowych oraz wartość 

wnioskowanego dofinansowania w formie pomocy de 

minimis w projekcie przekraczają pułapy określone 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. 

Ocena spełnienia przez projekt kryterium dokonywana 

jest na podstawie obligatoryjnych na etapie składania 

wniosku o dofinansowanie załączników tj. na 

podstawie „Oświadczenia o uzyskanej pomocy de 

minimis” oraz na podstawie „Formularza informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis”. 

Należy pamiętać, iż kwestia dopuszczalnej wartości 

pomocy de minimis udzielonej „jednemu 
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przedsiębiorstwu” jest również badana na etapie 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

2. Internacjonalizacja Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy 

projekt oparty jest na Strategii biznesowej w zakresie 

umiędzynarodowienia działalności 

przedsiębiorstwa/Planie rozwoju przedsiębiorstwa lub 

innym równoważnym dokumencie, identyfikującym 

adekwatne działania mające na celu skuteczną i 

efektywną internacjonalizację przedsiębiorstwa. 

 

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli Strategia/Plan 

lub inny równoważny dokument będzie wskazywał 

zasadność zaplanowanych działań dotyczących 

internacjonalizacji oraz zawierał rzetelne, pogłębione 

analizy następujących elementów: 

 

• analiza i opis posiadanych przez przedsiębiorstwo 

produktów/usług ze wskazaniem, które z nich 

mają być przedmiotem sprzedaży zagranicznej  

• analiza struktury organizacyjnej i zdolności 

produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz wskazanie 

możliwości reorganizacyjnych przedsiębiorstwa w 

zakresie działalności eksportowej; 

• analiza rynków docelowych działalności 

eksportowej pod kątem produktu/usługi 

przedsiębiorcy; 

• analiza pozycji konkurencyjnej produktu/usługi na 

docelowych rynkach oraz wskazanie, czy 

wnioskodawca wykazał przewagę konkurencyjną 

produktu/usługi na wybranych rynkach; 

• analiza warunków wejścia na rynek w tym: analizy 

aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk 

handlowych i zasad warunkujących dostęp do 

rynku pod kątem wybranych produktów/usług. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na 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. 
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4.2 PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH  

(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność wsparcia dużych 
przedsiębiorstw z zasadami 
programu (jeżeli dotyczy) 

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

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o dofinansowanie 
oraz załączników. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy 
nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w zakresie takiej samej lub 
podobnej działalności w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii 
Europejskiej? 

 

 

 

 

 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania (jeśli dotyczy). 

W ramach kryterium istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy. Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, w przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne i nie pozwalają na 
dokonanie oceny czy wsparcie finansowe z funduszy 
udzielone dużemu przedsiębiorcy nie spowoduje 
znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach 
na terytorium Unii Europejskiej. 

 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do złożenia 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania wniosku w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie projektu 
pozwalają na jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na 
pytanie cząstkowe i odpowiedź ta jest negatywna. 

2.  Zgodność projektu z 
regulacjami dotyczącymi 
pomocy de minimis (jeśli 
dotyczy) 

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

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 

a. Czy przyznanie dofinansowania w formie pomocy de minimis 
wnioskodawcy nie spowoduje przekroczenia maksymalnych pułapów 
pomocy de minimis, określonych 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? 

 

Do oceny spełnienia przez projekt kryterium przyjmuje się wartość pomocy 
de minimis uzyskanej przez „jedno przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku 
podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz wartość 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania (jeśli dotyczy). 

 

W ramach kryterium istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy. Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 
zapisów, w przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne i nie pozwalają na 
dokonanie oceny czy przyznanie dofinansowania w 
formie pomocy de minimis wnioskodawcy nie 
spowoduje przekroczenia maksymalnych pułapów 
pomocy de minimis. 

 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do złożenia 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania wniosku w 



485 
 

wnioskowanego dofinansowania w formie pomocy de minimis w projekcie, 
przeliczonego po kursie EUR z dnia rozpoczęcia naboru wniosków o 
dofinansowanie w ramach danego konkursu.  

Przez „jedno przedsiębiorstwo” należy rozumieć wnioskodawcę oraz 
wszystkie jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą jednym ze 
stosunków określonych w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 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. 

Ponadto w przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw bądź 
podziału przedsiębiorstw, przy określaniu wartości uzyskanej pomocy de 
minimis, uwzględnia się pomoc de minimis udzieloną ww 
przedsiębiorstwom, zgodnie z treścią art. 3 ust. 8 i 9 ww. rozporządzenia. 

Kryterium uznaje się za niespełnione, w przypadku, gdy wartość pomocy 
de minimis uzyskanej w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch 
poprzedzających lat podatkowych oraz wartość wnioskowanego 
dofinansowania w formie pomocy de minimis w projekcie przekraczają 
pułapy określone 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. 

Ocena spełnienia przez projekt kryterium dokonywana jest na podstawie 
obligatoryjnych na etapie składania wniosku o dofinansowanie załączników 
tj. na podstawie „Oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis” oraz na 
podstawie „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis”. 

Należy pamiętać, iż kwestia dopuszczalnej wartości pomocy de minimis 
udzielonej „jednemu przedsiębiorstwu” jest również badana na etapie 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

przypadku, gdy informacje zawarte w opisie projektu 
pozwalają na jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na 
pytanie i odpowiedź ta jest negatywna. 

3. Projekt spełnia pozostałe 
warunki specyficzne 
określone w Regulaminie 
konkursu 

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

Czy wnioskodawca dla poszczególnych kosztów określonych w projekcie 
prawidłowo określił rodzaj udzielanej pomocy mając na uwadze art. 40, art. 
41 i art. 48 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 oraz Rozporządzenie 
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? 

Czy w przypadku pomocy na infrastrukturę udzielanej na podstawie art. 48 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania.  

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na 
wszystkie pytania cząstkowe będzie pozytywna (jeśli 
dotyczy). 

W ramach kryterium istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy. Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia 
stosownych wyjaśnień oraz ewentualnej poprawy, w 
przypadku gdy opis projektu nie pozwala na udzielenie 
jednoznacznej odpowiedzi na którekolwiek z pytań 
cząstkowych lub w przypadku, gdy wnioskodawca 
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uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu kwota pomocy nie przekracza różnicy 
między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji 
(zysk odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante)? 

Czy w przypadku pomocy udzielanej na podstawie art. 41 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 koszty kwalifikowalne zostały ustalone zgodnie z ust. 6 
art. 41 ww. Rozporządzenia? 

Czy w wyniku realizacji projektu dotyczącego budowy/modernizacji sieci 
dystrybucyjnej zwiększa się zdolność przyłączenia nowych instalacji 
odnawialnych źródeł energii do sieci? (dotyczy projektów z zakresu sieci 
elektroenergetycznych) 

Czy projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej dotyczą 
wyłącznie wytwarzania energii na już istniejących budowlach piętrzących 
lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu 
pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (brak jest 
możliwości budowy nowych budowli piętrzących w tym zakresie)  
spełniają warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód 
zgodnie z Dyrektywą Powodziową 2007/60/WE, Ramową Dyrektywą 
Wodną, Dyrektywą Siedliskową oraz są komplementarne do planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym (dotyczy projektów z zakresu 
wykorzystania energii wodnej)? 

 

Czy projekty dotyczące produkcji energii ze spalania biomasy są zgodne z 
Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej oraz Programem 
ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska przyjętymi przez 
Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 20.11.2017 r., aby zapewnić 
zgodność z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/EC z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy? (dotyczy projektów z zakresu spalania biomasy).  

 

Czy w wyniku budowy, uzasadnionej po względem ekonomicznym, nowej 
instalacji wysokosprawnej kogeneracji zostanie osiągnięty wzrost 
efektywności energetycznej o co najmniej 10% w porównaniu do 
rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, przy zastosowaniu 
najlepszych dostępnych technologii (dotyczy projektów z zakresu budowy 
nowych instalacji kogeneracji)? 

 

błędnie przyporządkował rodzaj pomocy do 
poszczególnych kosztów.  

Projekt zostanie oceniony negatywnie, bez wezwania 
wnioskodawcy do poprawy, w przypadku, gdy 
informacje zawarte w projekcie pozwalają na 
jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytania 
cząstkowe i odpowiedź na którekolwiek z nich jest 
negatywna. 

Ponadto projekt zostanie oceniony negatywnie, bez 
wezwania wnioskodawcy do poprawy, 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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Czy w wyniku przebudowy istniejących instalacji na wysokosprawną 
kogenerację osiągnięta zostanie redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% w 
porównaniu do istniejących instalacji (dotyczy projektów, w zakresie 
przebudowy istniejących instalacji kogeneracji)? 

  

Czy w przypadku ubiegania się o pomoc na instalacje odnawialnego źródła 
energii, moc jednostki objętej inwestycją mieści się w zakresie: 
 -   energia wodna (do 5 MWe), 
 -   energia wiatru (do 5 MWe), 
 -   energia słoneczna (do 2 MWe/MWt), 
 -   energia geotermalna (do 2 MWt), 
 -   energia biogazu (do 1 MWe), 
  -   energia biomasy (do 5 MWt/MWe), 
  - energia z instalacji wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MW). 

 

Czy produkowane biokomponenty i biopaliwa, będą spełniały kryterium 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pozostałe kryteria 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 28b – 28bd Ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2019 poz. 
1155 z póź. zm.)? (dotyczy projektów z zakresu budowy instalacji do 
produkcji biopaliw i biokomponentów) 

 

Czy projekt nie dotyczy inwestycji w instalacje wykorzystujące do produkcji 
biopaliw lub biokomponentów wyłącznie surowce spożywcze i/lub drewno 
pełnowartościowe? (dotyczy projektów z zakresu budowy instalacji do 
produkcji biopaliw i biokomponentów). 

 

Czy projekt nie dotyczy inwestycji w instalacje wykorzystujące do produkcji 
biopaliw lub biokomponentów mieszanki z paliwami ropopochodnymi? 
(dotyczy projektów z zakresu budowy instalacji do produkcji biopaliw i 
biokomponentów). 

 

Czy w projekcie z zakresu produkcji energii z biomasy sprawność 
wytwarzania energii brutto wyniesie co najmniej 85% w zastosowaniach 
komercyjnych i/lub co najmniej 70% w zastosowaniu przemysłowym? 

 

Czy projekt z zakresu produkcji energii z biomasy lub biogazu nie dotyczy 
budowy instalacji wykorzystującej pełnowartościowe drewno i zboże do 
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produkcji energii? (dotyczy projektów z zakresu budowy nowych instalacji 
OZE oraz budowy/modernizacji instalacji wysokosprawnej kogeneracji) 

 

Czy projekt nie dotyczy budowy instalacji współspalania biomasy/biogazu 
z paliwami kopalnymi? (dotyczy projektów z zakresu budowy nowych 
instalacji OZE oraz budowy/modernizacji instalacji wysokosprawnej 
kogeneracji).  

 

5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW  
(Projekty objęte wsparciem bezzwrotnym) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność wsparcia dużych 
przedsiębiorstw z zasadami programu 
(jeśli dotyczy) 

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

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu 
przedsiębiorcy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w 
zakresie takiej samej lub podobnej działalności w istniejących 
lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej? 

 

 

 

 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania 
(jeśli dotyczy). 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 
wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień i 
ewentualnego skorygowania zapisów, w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne i nie pozwalają na 
dokonanie oceny czy wsparcie finansowe z 
funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie 
spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w 
istniejących lokalizacjach na terytorium Unii 
Europejskiej. 
 
Wnioskodawca nie zostanie wezwany do złożenia 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania wniosku 
w przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu pozwalają na jednoznaczne udzielenie 
odpowiedzi na pytanie cząstkowe i odpowiedź ta 
jest negatywna. 

2.  Zgodność projektu z regulacjami 
dotyczącymi pomocy de minimis (jeśli 
dotyczy) 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, "NIE 
DOTYCZY”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
 

• Czy przyznanie dofinansowania w formie pomocy de 
minimis wnioskodawcy nie spowoduje przekroczenia 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania 
(jeśli dotyczy). 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 
wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień i 
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maksymalnych pułapów pomocy de minimis, określonych 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? 
 

Do oceny spełnienia przez projekt kryterium przyjmuje się 
wartość pomocy de minimis uzyskanej przez „jedno 
przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku podatkowego oraz 
dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz wartość 
wnioskowanego dofinansowania w formie pomocy de minimis w 
projekcie, przeliczonego po kursie EUR z dnia rozpoczęcia naboru 
wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu.  
Przez „jedno przedsiębiorstwo” należy rozumieć wnioskodawcę 
oraz wszystkie jednostki gospodarcze powiązane z 
wnioskodawcą jednym ze stosunków określonych w art. 2 ust. 2 
Rozporządzenia 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. 
Ponadto w przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw 
bądź podziału przedsiębiorstw, przy określaniu wartości 
uzyskanej pomocy de minimis, uwzględnia się pomoc de minimis 
udzieloną ww. przedsiębiorstwom, zgodnie z treścią art. 3 ust. 8 
i 9 ww. rozporządzenia. 
Kryterium uznaje się za niespełnione, w przypadku, gdy wartość 
pomocy de minimis uzyskanej w ciągu danego roku podatkowego 
oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz wartość 
wnioskowanego dofinansowania w formie pomocy de minimis w 
projekcie przekraczają pułapy określone 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. 
Ocena spełnienia przez projekt kryterium dokonywana jest na 
podstawie obligatoryjnych na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie załączników tj. na podstawie „Oświadczenia o 
uzyskanej pomocy de minimis” oraz na podstawie „Formularza 
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis”. 
Należy pamiętać, iż kwestia dopuszczalnej wartości pomocy de 
minimis udzielonej „jednemu przedsiębiorstwu” jest również 
badana na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

ewentualnego skorygowania zapisów, w 
przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne i nie pozwalają na 
dokonanie oceny czy przyznanie dofinansowania 
w formie pomocy de minimis wnioskodawcy nie 
spowoduje przekroczenia maksymalnych 
pułapów pomocy de minimis. 
 
Wnioskodawca nie zostanie wezwany do złożenia 
wyjaśnień i ewentualnego skorygowania wniosku 
w przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 
projektu pozwalają na jednoznaczne udzielenie 
odpowiedzi na pytanie i odpowiedź ta jest 
negatywna. 
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3. Optymalny zakres działań wynika z 
przeprowadzonego audytu 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 
polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy zakres działań oraz zastosowanych rozwiązań ujętych 
w projekcie wynika z przeprowadzonego i przedłożonego 
wraz z wnioskiem o dofinansowanie audytu 
energetycznego? 

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy wszystkie 
koszty ujęte w projekcie, dotyczące określonych działań i 
rozwiązań planowanych do zastosowania, znajdują 
uzasadnienie w przeprowadzonym i przedłożonym wraz z 
wnioskiem audycie energetycznym. 

 

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 informacje zawarte w opisie 
projektu są niejednoznaczne i nie pozwalają na 
dokonanie oceny czy zakres działań oraz 
zastosowanych rozwiązań ujętych w projekcie 
wynika z przeprowadzonego i przedłożonego 
wraz z wnioskiem o dofinansowanie audytu 
energetycznego. Ponadto w przypadku, gdy w 
budżecie projektu ujęto koszty niewynikające z 
audytu energetycznego wnioskodawca zostanie 
wezwany do wykazania ich po stronie wydatków 
niekwalifikowalnych. 
 
 

4. Projekt spełnia pozostałe warunki 
specyficzne określone w Regulaminie 
konkursu 

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

Czy wnioskodawca dla poszczególnych kosztów określonych w 
projekcie prawidłowo określił rodzaj udzielanej pomocy mając na 
uwadze art. 38 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? 

Warunki specyficzne dla Działania 5.1 Poprawa efektywności 
energetycznej przedsiębiorstw: 

a) Czy projekt nie dotyczy inwestycji zlokalizowanej w 
budynku/lokalu mieszkalnym?  
 

b) Czy projekt dotyczy inwestycji w budynku, w którym w 
okresie 12 ostatnich miesięcy przed dniem złożenia wniosku 
była prowadzona działalność gospodarcza?  
 

c) Czy projekt dotyczy inwestycji zlokalizowanej w 
budynku/lokalu posiadającym instalację centralnego 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do przyznania dofinansowania.  

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiedź na wszystkie pytania cząstkowe 
będzie pozytywna (jeśli dotyczy). 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 
wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień oraz 
ewentualnej poprawy, w przypadku gdy opis 
projektu nie pozwala na udzielenie jednoznacznej 
odpowiedzi na którekolwiek z pytań cząstkowych 
lub w przypadku, gdy wnioskodawca błędnie 
przyporządkował rodzaj pomocy do 
poszczególnych kosztów.  

Projekt zostanie oceniony negatywnie, bez 
wezwania wnioskodawcy do poprawy, w 
przypadku, gdy informacje zawarte w projekcie 
pozwalają na jednoznaczne udzielenie 
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ogrzewania lub/i miejscowego ogrzewania (z wyjątkiem 
pieca wolnostojącego typu koza, elektrycznego przenośnego 
ogrzewacza pomieszczeń, przenośnych nagrzewnic na 
paliwo ciekłe lub gazowe)? 
 

d) Czy projekt nie dotyczy inwestycji, która jest częścią innej 
większej inwestycji (np. 
rozbudowy/przebudowy/nadbudowy budynku/lokalu)? 

  
e) Czy wnioskodawca zaplanował zastosowanie albo systemu 

grzewczego opartego o odnawialne źródła energii albo 
nabywa wyłącznie nowe urządzenia grzewcze spalające 
wyłącznie biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe, przy 
czym urządzenia te spełniają normy obowiązujące od 2020 r. 
dotyczące emisji zanieczyszczeń oraz minimalny wymagany 
od 2020 r. poziom efektywności energetycznej, określone w 
środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z 
21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią (dotyczy projektów z zakresu 
wymiany/likwidacji starego źródła ciepła - jako element 
projektu)? 
 

f) Czy wnioskodawca w budynku przeprowadza jednocześnie 
termomodernizację, rozumianą jako poprawa izolacyjności 
przegród budowlanych w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię lub taka termomodernizacja 
została już wykonana (dotyczy projektów obejmujących 
wymianę/likwidację starego źródła ciepła)? 

 
g) Czy w wyniku realizacji projektu planowana jest poprawa 

efektywności energetycznej o co najmniej 25% (dotyczy 
projektów z zakresu głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej oraz projektów kompleksowych 
obejmujących zarówno termomodernizację jak i instalacje 
wytwarzania energii z OZE)? 

 
h) Czy zwiększona zostanie efektywność energetyczna o co 

najmniej 10% w wyniku zastosowania wysokosprawnej 
kogeneracji (dotyczy projektów z zakresu budowy nowych 
instalacji kogeneracji)? Warunek ten będzie spełniony, gdy 
Wnioskodawca wykaże, że osiągnięty został wzrost 

odpowiedzi na pytania cząstkowe i odpowiedź na 
którekolwiek z nich jest negatywna. 

Ponadto projekt zostanie oceniony negatywnie, 
bez wezwania wnioskodawcy do poprawy, 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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efektywności energetycznej o co najmniej 10% w 
porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i 
elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych 
technologii. 

 
i) Czy w projekcie zastosowane zostaną urządzenia służące do 

rozliczania ciepła (indywidualne liczniki ciepła, ciepłej wody) 
oraz chłodu (o ile konieczność taka wynika z 
przeprowadzonego audytu energetycznego)? 

 
j) Czy w projekcie zastosowane zostaną urządzenia 

utrzymujące zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie 
(termostaty) i/lub regulatory różnicy ciśnień (zawory 
podpionowe) (o ile konieczność taka wynika z 
przeprowadzonego audytu energetycznego)? 

 
k) Czy osiągnięta zostanie redukcja emisji CO2 o co najmniej 

20% oraz redukcja emisji pyłu PM10 o co najmniej 10% 
(dotyczy projektów uwzględniających energetyczne 
wykorzystanie biomasy, projektów w zakresie budowy 
nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji i budowy 
nowych innych małych obiektów i urządzeń 
energetycznego spalania tj. lokalnych kotłowni)?  

 
l) Czy osiągnięta zostanie redukcja emisji CO2 o co najmniej 

30% (dotyczy projektów, w których planowana jest 
wymiana źródła ciepła, w tym zmiana stosowanego paliwa 
w piecach indywidualnych, projektów z zakresu 
wprowadzenia mikrokogeneracji lub wysokosprawnej 
kogeneracji (wyłącznie w zakresie przebudowy istniejących 
instalacji kogeneracji)? Warunek ma zastosowanie również 
w przypadku wprowadzania odnawialnego źródła energii do 
przebudowy istniejących instalacji. 

 
m) Czy budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej i na 

obszarze objętym projektem podłączenie do sieci 
ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji 
programu, czyli do 2023 r. (dotyczy projektów 
uwzględniających wymianę źródeł ciepła)? Warunek ten 
będzie spełniony, gdy wnioskodawca zadeklaruje, że 
budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej i do 2023 
r. nie jest planowane jego podłączenie do ww. sieci, lub 
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przedstawił rzetelne uzasadnienie, że podłączenie do sieci 
ciepłowniczej nie jest w jego przypadku racjonalne pod 
względem ekonomicznym. 
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F.Kryteria trafności merytorycznej  

F. KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ 
MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW OGÓŁEM 

 

Działanie 1.2 Badania celowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Potencjał wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca: 

− ponosił nakłady na działalność B+R,  

− prowadzi współpracę z ośrodkiem badawczym (podmiotem, 

o którym mowa w art. 2 pkt 83 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), 

− posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, 

− należy do podmiotów zrzeszających, podmioty z branży zgodnej z przedmiotem 

projektu, 

co będzie gwarantowało pozytywne efekty realizacji projektu. 

Ocenę tego kryterium należy opierać w szczególności na informacjach 

przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, Biznes Planie oraz dodatkowych 

załącznikach, samo oświadczenie wnioskodawcy o ponoszeniu nakładów na 

działalność B+R jest niewystarczające do uzyskania punktów. 

Punkty w tym kryterium nie zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca 

nie udokumentuje posiadanego potencjału (nie dotyczy planowanej do 

prowadzenia w zakresie realizacji projektu współpracy z ośrodkiem badawczym). 

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 27 pkt.).  

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy 

partnera wiodącego i/lub pozostałych partnerów) ponosił nakłady na działalność 

B+R. 

Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca udokumentuje, iż w okresie 

bieżącym lub okresie obrachunkowych poprzedzającym rok, w którym złożono 

wniosek o dofinansowanie ponosił nakłady wewnętrzne na działalność B+R 

6 
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(sprawozdanie GUS PNT-01 lub inne dokumenty, w przypadku, gdy wnioskodawca 

nie jest zobligowany do składania ww. sprawozdania). 

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy 

wyłącznie partnera wiodącego) prowadzi współpracę lub deklaruje prowadzenie 

współpracy w zakresie realizacji projektu z ośrodkiem badawczym. W przypadku 

faktycznie prowadzonej współpracy punkty zostaną przyznane wyłącznie w 

przypadku, gdy wnioskodawca udokumentuje prowadzoną dotychczas współpracę 

z ośrodkiem badawczym (podpisane umowy, porozumienia). W przypadku 

deklaracji wnioskodawcy w zakresie planowanej do nawiązania współpracy z 

ośrodkiem badawczym punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca opisze 

przesłanki potrzeby nawiązania współpracy w zakresie realizacji projektu oraz 

jednoznacznie i precyzyjnie opisze, w jakim zakresie ww. współpraca będzie 

prowadzona i na jakich zasadach. 

Dodatkowo, w obu wyżej wymienionych przypadkach, by uzyskać punkty, 

wnioskodawca zobligowany jest do wybrania w formularzu wniosku wskaźnika 

produktu „Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 

(CI26)”. 

10 

Zespół badawczy wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych w 

partnerstwie dotyczy zespołu badawczego partnera wiodącego i/lub pozostałych 

partnerów) ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 

szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej 

branży lub przynajmniej 2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty 

zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu 

badawczego). Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca 

deklaruje zaangażowanie ww. kadry w realizację projektu. 

7 

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy 

partnera wiodącego i/lub pozostałych partnerów) należy do podmiotów 

zrzeszających podmioty z branży zgodnej z przedmiotem projektu, w tym do 

stowarzyszeń branżowych zgodnych z przedmiotem projektu.  

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca udokumentuje 

przynależność do podmiotów zrzeszających. 

4 

2.  Miejsce odprowadzania podatku 

dochodowego 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie adres Urzędu 

Skarbowego, z którym rozlicza się wnioskodawca (dotyczy wyłącznie partnera 

wiodącego). 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 
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możliwości uzyskania 

dofinansowania).  

 

Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 7 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Urząd Skarbowy, do którego wnioskodawca (dotyczy wyłącznie partnera 
wiodącego) odprowadza podatek dochodowy znajduje się na terenie województwa 
lubelskiego. 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca (dotyczy 
wyłącznie partnera wiodącego) odprowadza podatek dochodowy do Urzędu 
Skarbowego na terenie województwa lubelskiego. 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zeznania podatkowego 

wnioskodawcy (partnera wiodącego) złożonego za ostatni zamknięty okres 

obrachunkowy dołączonego do wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw, które nie zamknęły jeszcze 
pierwszego okresu obrachunkowego punkty zostaną przyznane, jeżeli 
wnioskodawca przedłoży dokument potwierdzający zapłatę zaliczki na podatek 
dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego na terenie województwa 
lubelskiego. 
W przypadku spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, punkty zostaną przyznane 

jeżeli wszyscy wspólnicy odprowadzają podatek dochodowy do Urzędu 

Skarbowego na terenie województwa lubelskiego. 

7 

3.  Zakres korzyści osiągniętych w 

wyniku realizacji projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie i załączników.  

W ramach kryterium ocenie podlega zakres korzyści osiągniętych w wyniku 

realizacji projektu, w tym czy projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby 

wnioskodawcy oraz czy realizacja inwestycji przyczyni się do zaspokojenia tych 

potrzeb. 

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.)  

Metody pomiaru Możliwe punkty 
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W wyniku realizacji projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego. 

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca zadeklaruje 

dokonanie zgłoszenia patentowego.  

Ponadto ww. zgłoszenie patentowe musi mieć odzwierciedlenie we wskaźniku 

rezultatu bezpośredniego „Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych” 

12 

 

W projekcie będzie wykorzystywane posiadane przez wnioskodawcę (w przypadku 

projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy partnera wiodącego i/lub 

pozostałych partnerów) zaplecze naukowo-badawcze, w wyniku czego zwiększy się 

efektywność wykorzystania istniejącego zaplecza naukowo-badawczego do 

prowadzenia badań w dziedzinach związanych z inteligentnymi specjalizacjami 

regionu. 

Punkty nie zostaną przyznane, gdy posiadane zaplecze naukowo-badawcze 

stanowią wyłącznie zaplecze lokalowe i/lub komputery osobiste służące do 

prowadzenia prac B+R. 

5 

Projekt obejmuje działania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji276, w 

ramach ostatniego etapu eksperymentalnych prac rozwojowych.  

4 

4.  Intensywność B+R  Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie i załączników.   

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 7 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt dotyczy działalności gospodarczej o średnio - wysokim lub 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”. 

7 

 

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

niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej 
sprzedaży. 
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5.  Prace B+R w obszarze technologii 
fotonicznych 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy w ramach 
projektu będą prowadzone prace B+R w zakresie innowacyjnych technologii 
fotonicznych wpisujące się w Agendę Badawczą Wspólnego Przedsięwzięcia 
Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. 
Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych. 

Kryterium fakultatywne – 
spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
 
Ocena kryterium będzie polegała 
na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 3 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W ramach projektu będą realizowane badania w zakresie innowacyjnych 
technologii fotonicznych wpisujących się w Agendę Badawczą Wspólnego 
Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych. 

3 

6.  Efektywna współpraca w projekcie i 

promocja wyników 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zakres i efektywność 

współpracy wnioskodawcy z partnerami, kadrą naukowo-badawczą, ośrodkami 

badawczymi (podmioty, o których mowa w artykule 2 pkt 83 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, 

oraz powiązanie przedmiotowego projektu z innymi projektami realizowanymi 

przez wnioskodawcę. 

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 22 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt rozwija kadry naukowo-badawcze w kierunku tworzenia i transferu wiedzy 

niezbędnej do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu poprzez zaangażowanie 

pracowników naukowych w badania prowadzone w ramach projektu. 

Kryterium uważa się za spełnione, gdy wnioskodawca (w przypadku projektów 

realizowanych w partnerstwie dotyczy partnera wiodącego oraz pozostałych 

5 
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partnerów) zadeklaruje zaangażowanie przynajmniej jednej dodatkowej osoby w 

zespole naukowym spoza dotychczasowej kadry.  

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy 

partnera wiodącego i/lub pozostałych partnerów) promuje przedsiębiorczość i 

innowacyjność poprzez prezentację projektu oraz jego wyników w inicjatywach o 

zasięgu regionalnym, tj. na terenie województwa lubelskiego. 

Należy pamiętać, iż kwestia udziału wnioskodawcy w inicjatywach o zasięgu 

regionalnym, tj. na terenie województwa lubelskiego, mających na celu promocję 

przedsiębiorczości i innowacyjności podlega monitorowaniu i kontroli na etapie 

realizacji projektu.  

4 

Projekt jest realizowany w partnerstwie. 

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

uczestniczy przynajmniej jeden partner. Współpraca przedsiębiorstwa z partnerem 

musi spełniać warunki określone art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020. 

4 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi projektami 

zrealizowanymi/realizowanymi przez wnioskodawcę (w przypadku projektów 

realizowanych w partnerstwie dotyczy projektów realizowanych wyłącznie przez 

partnera wiodącego) - dotyczy wyłącznie projektów współfinansowanych ze 

środków zewnętrznych. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku jednoznacznego i precyzyjnego 

wykazania przez wnioskodawcę spójności celów planowanego do realizacji 

projektu z celami pozostałych zrealizowanych/realizowanych przez wnioskodawcę 

projektów. 

5 

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy 

wyłącznie partnera wiodącego) wykorzystuje elementy infrastruktury ośrodków 

badawczych, aby zrealizować pełny zakres badań/usług. 

4 
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Punkty zostaną przyznane, w przypadku gdy z opisu projektu jednoznacznie będzie 

wynikało, że aby zrealizować w pełni projekt niezbędne jest wykorzystanie 

aparatury, sprzętu lub innych elementów infrastruktury naukowej będącej 

własnością ośrodków badawczych tj. w kosztach kwalifikowanych projektu ujęto w 

kategorii kosztów związanych z aparaturą naukowo-badawczą odpłatne 

korzystanie z aparatury, sprzętu lub innych elementów infrastruktury naukowej 

będącej własnością ośrodków badawczych.  

Punkty nie zostaną przyznane w przypadku zakupu od ośrodka badawczego 

badań/ekspertyz, do przeprowadzenia których ośrodek badawczy wykorzystywał 

infrastrukturę będącą jego własnością lub korzystania z powierzchni lokalowej 

ośrodków badawczych. 

7.  Oddziaływanie na ochronę 

środowiska  

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na 

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

zakończeniu. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 3 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt obejmuje działania dotyczące wprowadzenia i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. 

1 

Projekt zawiera energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne 

zmniejszające oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze (np. 

zmniejszające ilość wykorzystywanych zasobów). 

1 

Projekt wdraża mechanizmy służące zmniejszeniu ilości lub uciążliwości odpadów. 1 

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

dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zastosowanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  
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Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 4 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Jednym z celów projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych 

lub komunikacyjnych. 

Projekt polegający na wykorzystaniu sprzętu informatycznego i/lub 

oprogramowania, jeżeli nie ma on zasadniczego znaczenia dla realizacji projektu, 

nie jest podstawą do przyznania punktów w ramach tego kryterium. 

4 

 

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

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena tego kryterium polega na obliczeniu właściwej wartości punktowej, która 

przysługuje wnioskodawcy za obniżenie wnioskowanego procentowego udziału 

dofinansowania ze środków UE poniżej progu maksymalnego. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 

przyznaniu zdefiniowanej z góry 

liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 6 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Procentowy poziom obniżenia dofinansowania: 

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

maksymalnie 6 pkt.  

6 

 

 

 

Działanie 1.2 Badania celowe - Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego  
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1.  Potencjał 
wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca: 

− ponosił nakłady na działalność B+R,  

− prowadzi współpracę z jednostką naukową, 

− posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, 

− należy do podmiotów zrzeszających, podmioty z branży zgodnej z przedmiotem projektu, 
co będzie gwarantowało pozytywne efekty realizacji projektu. 

Ocenę tego kryterium należy opierać w szczególności na informacjach przedstawionych we 
wniosku o dofinansowanie, Biznes Planie oraz dodatkowych załącznikach, samo oświadczenie 
wnioskodawcy o ponoszeniu nakładów na działalność B+R jest niewystarczające do uzyskania 
punktów. 

Punkty w tym kryterium nie zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca nie 
udokumentuje posiadanego potencjału (nie dotyczy planowanej do prowadzenia w zakresie 
realizacji projektu współpracy z jednostką naukową). 

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 
28 pkt.). 

 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy partnera 
wiodącego i/lub pozostałych partnerów) ponosił nakłady na działalność B+R. 

Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca udokumentuje na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie, iż w okresie bieżącym lub okresie obrachunkowych poprzedzającym rok, w 
którym złożono wniosek o dofinansowanie ponosił nakłady wewnętrzne na działalność B+R 
(sprawozdanie GUS PNT-01 lub inne dokumenty, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest 
zobligowany do składania ww. sprawozdania). 

7 

 

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy wyłącznie 
partnera wiodącego) prowadzi współpracę lub deklaruje prowadzenie współpracy w zakresie 
realizacji projektu z jednostką naukową w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki. 

W przypadku faktycznie prowadzonej współpracy punkty zostaną przyznane wyłącznie w 
przypadku, gdy wnioskodawca udokumentuje prowadzoną dotychczas współpracę z 
jednostką naukową (podpisane umowy, porozumienia). W przypadku deklaracji 
wnioskodawcy w zakresie planowanej do nawiązania współpracy z jednostką naukową punkty 
zostaną przyznane, gdy wnioskodawca opisze przesłanki potrzeby nawiązania współpracy w 

6 
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zakresie realizacji projektu oraz jednoznacznie i precyzyjnie opisze w jakim zakresie ww. 
współpraca będzie prowadzona i na jakich zasadach. 

Zespół badawczy wnioskodawcy, angażowany w projekt (w przypadku projektów 
realizowanych w partnerstwie dotyczy zespołu badawczego partnera wiodącego i/lub 
pozostałych partnerów) ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane dyplomami 
szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży i/lub 
przynajmniej 2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w 
przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego). 

10 

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy partnera 
wiodącego i/lub pozostałych partnerów) należy do podmiotów zrzeszających podmioty z 
branży zgodnej z przedmiotem projektu, w tym do stowarzyszeń branżowych zgodnych z 
przedmiotem projektu oraz prowadzi w ramach ww. podmiotów faktyczną współpracę.  

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże i udokumentuje 
przynależność do podmiotów zrzeszających z branży zgodnej z przedmiotem projektu oraz 
udokumentuje faktycznie prowadzona współpracę w ramach ww. podmiotów. Punkty nie 
zostaną przyznane, w przypadku, gdy podmiot zrzeszający nie działa w branży zgodnej z 
przedmiotem projektu lub gdy wnioskodawca udokumentuje wyłącznie fakt przynależności 
do podmiotów zrzeszających. 

5 

2.  Wzmocnienie sektora 
MŚP w obszarze B+R 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca należy do 
sektora MŚP. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje 
z możliwości uzyskania dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 
przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie można uzyskać 4 
pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 
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Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca posiada status mikro-, 
małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów zał. I Rozporządzenia Komisji 
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

4 

3.  Zakres korzyści 
osiągniętych w 
wyniku realizacji 
projektu 

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

W ramach kryterium ocenie podlega zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektu, 
w tym czy projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby wnioskodawcy oraz czy realizacja 
inwestycji przyczyni się do zaspokojenia tych potrzeb. 

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 
15 pkt.)  

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W wyniku realizacji projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego. 

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca zadeklaruje dokonanie 
zgłoszenia patentowego.  

Ponadto ww. zgłoszenie patentowe musi mieć odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu 
bezpośredniego „Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych” 

10 

 

W projekcie będzie wykorzystywane posiadane przez wnioskodawcę (w przypadku projektów 
realizowanych w partnerstwie dotyczy partnera wiodącego i/lub pozostałych partnerów) 
zaplecze naukowo-badawcze, w wyniku czego zwiększy się efektywność wykorzystania 
istniejącego zaplecza naukowo-badawczego do prowadzenia badań w dziedzinach związanych 
z inteligentnymi specjalizacjami regionu. 

Punkty nie zostaną przyznane, gdy posiadane zaplecze naukowo-badawcze stanowią 
wyłącznie zaplecze lokalowe i/lub komputery osobiste służące do prowadzenia prac B+R. 

5 

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

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 
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punktów (maksymalnie można uzyskać 
15 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca wykazał, że produkt projektu będzie konkurencyjny na rynku oraz zapewnił 
skuteczną sprzedaż produktu/procesu/technologii objętych projektem poprzez: 1) analizę 
popytu opartą o badania rynkowe (własne lub przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne), 
wskazujące, że produkt znajdzie odpowiednią liczbę klientów; 2) aktywne działania 
(dotychczasowe i przyszłe), mające na celu zapewnienie popytu na 
produkt/proces/technologię.  

Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia w Biznes Planie rzetelnej i wiarygodnej 
analizy rynku docelowego oraz cech produktów spełniających podobną funkcję podstawową 
(o ile takie istnieją). 

Punkty nie zostaną przyznane, w przypadku, gdy wnioskodawca nie przedstawi ww. analizy,  
zakresu przeprowadzonych badań rynkowych oraz działań podjętych i planowanych do 
podjęcia, mających na celu zapewnienie popytu na produkt/proces/technologię. 

15 

 

5.  Efektywna 
współpraca w 
projekcie 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zakres i efektywność 
współpracy wnioskodawcy z partnerami, kadrą naukowo-badawczą, jednostkami naukowymi, 
centrami B+R oraz powiązanie przedmiotowego projektu z innymi projektami realizowanymi 
przez wnioskodawcę. 

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.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 
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Projekt rozwija kadry naukowo-badawcze w kierunku tworzenia i transferu wiedzy niezbędnej 
do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu poprzez zaangażowanie pracowników 
naukowych277 w eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone w ramach projektu. 

Kryterium uważa się za spełnione, gdy wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych 
w partnerstwie dotyczy partnera wiodącego oraz pozostałych partnerów) zadeklaruje 
zaangażowanie przynajmniej jednej dodatkowej osoby w zespole naukowym spoza 
dotychczasowej kadry.  

13 

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie. 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy w projekcie, poza wnioskodawcą, uczestniczy 
przynajmniej jeden partner. Współpraca przedsiębiorstwa z partnerem musi spełniać warunki 
określone art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

3 

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy partnera 
wiodącego i/lub pozostałych partnerów) realizuje/zrealizował przynajmniej jeden projekt 
wybrany do dofinansowania w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, ze zm.). 

Punkty zostaną przyznane, jeżeli wnioskodawca udokumentuje, że jego projekt został 
wybrany do dofinansowania w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, ze zm.). 

5 

6.  Oddziaływanie na 
ochronę środowiska  

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na środowisko 
naturalne zarówno na etapie wdrażania projektu, jak i po jego zakończeniu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje 
z możliwości uzyskania dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 
przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie można uzyskać 6 
pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

 
277 Specjalista z określonej dziedziny nauki zatrudniony na stanowisku naukowym w szkole wyższej lub instytucie badawczym 
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Projekt obejmuje działania dotyczące wprowadzenia i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. 

2 

Projekt zawiera energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające 
oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze (np. zmniejszające ilość 
wykorzystywanych zasobów). 

2 

Projekt wdraża mechanizmy służące zmniejszeniu ilości lub uciążliwości odpadów. 2 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zastosowanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje 
z możliwości uzyskania dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała na 
przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie można uzyskać 5 
pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Jednym z celów projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych lub 
komunikacyjnych. 

Projekt polegający na wykorzystaniu sprzętu informatycznego i/lub oprogramowania, jeżeli 
nie ma on zasadniczego znaczenia dla realizacji projektu, nie jest podstawą do przyznania 
punktów w ramach tego kryterium. 

5 

 

8.  Zgodność z 
długofalową strategią 
rozwoju 

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

W ramach kryterium ocenie podlega czy przedsiębiorstwo dysponuje rzetelną/ wiarygodną 
długofalową strategią rozwoju w zakresie prac B+R, która uwzględnia przeprowadzenie prac 
rozwojowych objętych projektem. 

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 
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Przedsiębiorstwo dysponuje rzetelną/ wiarygodną długofalową strategią rozwoju w zakresie 
prac B+R, która uwzględnia przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych objętych 
projektem. 

Punkty zostaną przyznane, jeżeli wnioskodawca przedstawi rzetelną i wiarygodną 
długofalową strategię rozwoju obejmującą przeprowadzenie prac rozwojowych ujętych w 
projekcie. 

6 

 

 

Działanie 1.2 Badania celowe - Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju                         
z komponentem wdrożeniowym 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Potencjał 
wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca: 

− zaplanował w ramach projektu współpracę z ośrodkiem badawczym (podmiotem, o 
którym mowa w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia 651/2014), 

− posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, 

− należy do podmiotów zrzeszających, podmioty z branży zgodnej z przedmiotem projektu, 
co będzie gwarantowało pozytywne efekty realizacji projektu. 

Ocenę tego kryterium należy opierać w szczególności na informacjach przedstawionych we 
wniosku o dofinansowanie, Biznes Planie oraz dodatkowych załącznikach. 

Punkty w tym kryterium nie zostaną przyznane, w przypadku gdy wnioskodawca nie 
udokumentuje posiadanego potencjału (nie dotyczy planowanej do prowadzenia w zakresie 
realizacji projektu współpracy z ośrodkiem badawczym). 

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 23 
pkt.). 
 

Metody pomiaru Możliwe punkty 
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Projekt dotyczy współpracy z ośrodkami badawczymi. 

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy w ramach wspartego projektu 
zaplanowano współpracę  wnioskodawcy z  ośrodkami badawczymi. 

Punkty zostaną przyznane, w przypadku gdy nawiązanie współpracy znajdzie odzwierciedlenie 
we wskaźniku produktu „Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 
(CI26)”.  

7 

Zespół badawczy wnioskodawcy, który będzie zatrudniony do realizacji projektu w oparciu o 
umowę o pracę (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy zespołu 
badawczego partnera wiodącego i/lub pozostałych partnerów) ma wykształcenie w danej 
dziedzinie udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, 
szkoleń z zakresu danej branży oraz przynajmniej 3-letni potwierdzony staż pracy w danej 
branży.  

Punkty zostaną przyznane jeśli wnioskodawca zadeklaruje zaangażowanie ww. kadry w 
realizację projektu w oparciu o umowę o pracę oraz udokumentuje wykształcenie i 
doświadczenie zespołu badawczego, który planuje zatrudnić w projekcie w oparciu o umowę 
o pracę. 

Punkty zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu 
badawczego.  

12 

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy partnera 
wiodącego i/lub pozostałych partnerów) należy do podmiotów zrzeszających podmioty z 
branży zgodnej z przedmiotem projektu, w tym do stowarzyszeń branżowych zgodnych z 
przedmiotem projektu oraz prowadzi w ramach ww. podmiotów faktyczną współpracę. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże i udokumentuje 
zarówno przynależność do podmiotów zrzeszających, jak również faktycznie prowadzoną 
współpracę z podmiotami zrzeszającymi podmioty z branży zgodnej z przedmiotem projektu 
(realnie podejmowane inicjatywy, itp.). Punkty nie zostaną przyznane, w przypadku gdy 
wnioskodawca przedłoży wyłącznie dokumenty potwierdzające przynależność do podmiotów 
zrzeszających lub gdy podmiot zrzeszający nie działa w branży zgodnej z przedmiotem 
projektu. 

4 

2.  Wzmocnienie 
sektora MŚP w 
obszarze B+R 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca należy do 
sektora MŚP. 
 

Kryterium fakultatywne – 
spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 
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punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania 
dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała 
na przyznaniu zdefiniowanej z 
góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 4 
pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca posiada status mikro-, 
małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów zał. I Rozporządzenia 651/2014. 

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, jeżeli jeden z parterów posiada status 
dużego przedsiębiorstwa uznaje się, że wnioskodawca posiada status dużego przedsiębiorstwa 
i w związku z powyższym nie zostaną przyznane punkty w ramach tego kryterium. 

4 

3.  Zakres korzyści 
osiągniętych w 
wyniku realizacji 
projektu 

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

W ramach kryterium ocenie podlega zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektu, 
w tym czy projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby wnioskodawcy oraz czy realizacja 
inwestycji przyczyni się do zaspokojenia tych potrzeb. 

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 15 
pkt.)  

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W wyniku realizacji projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego. 

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca zadeklaruje dokonanie 
zgłoszenia patentowego.  

10 
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Ponadto ww. zgłoszenie patentowe musi mieć odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu 
bezpośredniego „Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych”. 

W projekcie będzie wykorzystywane posiadane przez wnioskodawcę (w przypadku projektów 
realizowanych w partnerstwie dotyczy partnera wiodącego i/lub pozostałych partnerów) 
zaplecze naukowo-badawcze, w wyniku czego zwiększy się efektywność wykorzystania 
istniejącego zaplecza naukowo-badawczego do prowadzenia badań. 

Punkty nie zostaną przyznane, gdy posiadane zaplecze naukowo-badawcze stanowią 
wyłącznie zaplecze lokalowe i/lub komputery osobiste służące do prowadzenia prac B+R. 

5 

4.  Wdrożenie 
wyników prac B+R 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca zaplanował 
w ramach projektu wdrożenie wyników prac B+R. 

 

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 12 
pkt.)  

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Punkty zostaną przyznane, w przypadku gdy wnioskodawca zaplanował w ramach projektu 
wdrożenie wyników prac B+R. 

Należy pamiętać, że wdrożenie wyników prac B+R musi znajdować odzwierciedlenie w 
wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach rezultatu bezpośredniego, tj. „Przychody ze 
sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów” lub/i „Przychody ze sprzedaży 
licencji” i „Liczba wprowadzonych innowacji produktowych” lub/i „Liczba wprowadzonych 
innowacji procesowych”. 

12 

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

Kryterium fakultatywne – 
spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 
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W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca 
przeprowadził analizę rynku w zakresie zapotrzebowania na produkt/proces/technologię 
powstałą w wyniku realizacji projektu oraz wykazał, że będą konkurencyjne na rynku. 

punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania 
dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała 
na przyznaniu zdefiniowanej z 
góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 7 
pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca wykazał, że produkt/proces/technologia powstałe w wyniku realizacji projektu 
będą konkurencyjne na rynku oraz zapewnił skuteczną sprzedaż 
produktu/procesu/technologii objętych projektem poprzez: 1) analizę popytu opartą o 
badania rynkowe (własne lub przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne), wskazujące, że 
produkt znajdzie odpowiednią liczbę klientów; 2) aktywne działania (dotychczasowe i 
przyszłe), mające na celu zapewnienie popytu na produkt/proces/technologię.  

Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia w Biznes Planie rzetelnej i wiarygodnej 
analizy rynku docelowego oraz cech produktów/procesów/technologii spełniających podobną 
funkcję podstawową (o ile takie istnieją). 

W przypadku prowadzenia prac B+R w zakresie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie 
wnioskodawcy, aby uzyskać punkty należy przedstawić informacje pozwalające na ocenę w 
jaki sposób i w jakim stopniu innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w 
przedsiębiorstwie wnioskodawcy, lub umożliwi dostosowanie produktów do indywidualnych 
potrzeb klientów.  

Punkty nie zostaną przyznane, w przypadku gdy wnioskodawca nie przedstawi ww. analizy 
zakresu przeprowadzonych badań rynkowych oraz działań podjętych i planowanych do 
podjęcia, mających na celu zapewnienie popytu na produkt/proces/technologię. 

7 
 

6.  Efektywna 
współpraca w 
projekcie 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zakres i efektywność 
współpracy wnioskodawcy z partnerami, kadrą naukowo-badawczą, jednostkami naukowymi, 
centrami B+R oraz powiązanie przedmiotowego projektu z innymi projektami realizowanymi 
przez wnioskodawcę. 

Kryterium fakultatywne – 
spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
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Ocena kryterium będzie polegała 
na przyznaniu zdefiniowanej z 
góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 13 
pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt rozwija kadry naukowo-badawcze w kierunku tworzenia i transferu wiedzy niezbędnej 
do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu poprzez zaangażowanie pracowników 
naukowych278 w eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone w ramach projektu. 

Kryterium uważa się za spełnione, gdy wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych 
w partnerstwie dotyczy partnera wiodącego oraz pozostałych partnerów) zadeklaruje 
zaangażowanie przynajmniej jednego pracownika naukowego w zespole naukowym spoza 
dotychczasowej kadry.  

10 
 

Projekt jest realizowany w partnerstwie. 

Punkty zostaną przyznane jeżeli w projekcie, poza wnioskodawcą, uczestniczy przynajmniej 
jeden partner. Współpraca przedsiębiorstwa z partnerem musi spełniać warunki określone art. 
33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

3 

7.  Komplementarnoś
ć projektów  

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

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie powiązanie 
przedmiotowego projektu z innymi projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez 
wnioskodawcę w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, ze zm.). 

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 

 
278 Specjalista z określonej dziedziny nauki zatrudniony na stanowisku naukowym w szkole wyższej lub instytucie badawczym 
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liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 5 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dotyczy partnera 
wiodącego i/lub pozostałych partnerów) realizuje/zrealizował przynajmniej jeden projekt 
wybrany do dofinansowania w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, ze zm.). 

Punkty zostaną przyznane, jeżeli wnioskodawca udokumentuje, że jego projekt został wybrany 
do dofinansowania w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, ze zm.). 

5 

8.  Oddziaływanie na 
ochronę 
środowiska  

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na środowisko 
naturalne zarówno na etapie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  

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

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt obejmuje działania dotyczące wprowadzenia i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. 

1 

Projekt zawiera energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające 
oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze (np. zmniejszające ilość 
wykorzystywanych zasobów). 

1 

Projekt wdraża mechanizmy służące zmniejszeniu ilości lub uciążliwości odpadów. 1 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie 
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W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zastosowanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu. 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  

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

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Jednym z celów projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych lub 
komunikacyjnych. 

Projekt polegający na wykorzystaniu sprzętu informatycznego i/lub oprogramowania, jeżeli 
nie ma on zasadniczego znaczenia dla realizacji projektu, nie jest podstawą do przyznania 
punktów w ramach tego kryterium. 

4 
 

10.  Zgodność projektu 
z długofalową 
strategią rozwoju  

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

W ramach kryterium ocenie podlega czy przedsiębiorstwo dysponuje rzetelną/ wiarygodną 
długofalową strategią rozwoju, która uwzględnia przeprowadzenie prac rozwojowych 
objętych projektem. 

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 

Przedsiębiorstwo dysponuje rzetelną/wiarygodną długofalową strategią rozwoju, która 
uwzględnia przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych objętych projektem. 

Punkty zostaną przyznane, jeżeli wnioskodawca przedstawi rzetelną i wiarygodną długofalową 
strategię rozwoju obejmującą przeprowadzenie prac rozwojowych ujętych w projekcie.  

6 
 

11.  Miejsce 
odprowadzania 
podatku 
dochodowego 

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

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie adres Urzędu Skarbowego, 
z którym rozlicza się wnioskodawca. 

 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
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Ocena kryterium będzie polegała na 
przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie można uzyskać 
8 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Urząd Skarbowy, do którego wnioskodawca (w przypadku projektów realizowanych w 
partnerstwie partner wiodący) odprowadza podatek dochodowy znajduje się na terenie 
województwa lubelskiego. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca odprowadza podatek 
dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie województwa lubelskiego. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zeznania podatkowego złożonego za ostatni 
zamknięty okres obrachunkowy. W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw, które nie 
zamknęły jeszcze pierwszego okresu obrachunkowego punkty zostaną przyznane, jeżeli 
wnioskodawca przedłoży dokument potwierdzający zapłatę zaliczki na podatek dochodowy do 
właściwego Urzędu Skarbowego na terenie województwa lubelskiego 

W przypadku spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, punkty zostaną przyznane jeżeli 
wszyscy wspólnicy odprowadzają podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie 
województwa lubelskiego.  

8 

 

 

Działanie 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO- ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencjał 
wnioskodawcy 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca: 

− posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, 

− posiada certyfikat jakości, 

− należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem 
projektu, 

− projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy z jednostką 
naukową, 

co będzie gwarantowało pozytywne efekty realizacji projektu. 
Ocenę tego kryterium należy opierać w szczególności na informacjach przedstawionych we 
wniosku o dofinansowanie, Biznes Planie oraz dodatkowych załącznikach. 

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 30 pkt.). 
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Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy z jednostką naukową. 
 
Jednostka naukowa oznacza organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o 
której mowa w art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia 651/2014. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy projekt obejmuje działania uzasadniające 
potrzebę podjęcia współpracy przez wnioskodawcę z jednostką naukową w zakresie jego 
realizacji, a wnioskodawca deklaruje podjęcie takiej współpracy.  
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy istnieć będzie faktyczna i należycie uzasadniona 
potrzeba podjęcia współpracy przez wnioskodawcę z jednostką naukową w kontekście zakresu 
przedmiotowego projektu oraz zadeklarowanie przez wnioskodawcę, iż podejmie taką 
współpracę. Współpraca z jednostką naukową podlega monitorowaniu oraz kontroli na etapie 
realizacji oraz trwałości projektu. 

6 

Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane 
dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej 
branży oraz przynajmniej 5-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną 
przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego). 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca, na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie, udokumentuje ww. wykształcenie oraz doświadczenie. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w 
podkryteriach: „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie 
udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z 
zakresu danej branży i/lub przynajmniej 3-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty 
zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)” 
oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane 
dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży 
i/lub przynajmniej 2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane 
już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”. 

12 

Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane 
dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej 
branży i/lub przynajmniej 3-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną 
przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego). 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca, na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie, udokumentuje ww. wykształcenie oraz doświadczenie. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w 
podkryteriach: „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie 
udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z 
zakresu danej branży oraz przynajmniej 5-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty 
zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)” 
oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane 
dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży 

9 
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i/lub przynajmniej 2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane 
już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”. 

Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane 
dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej 
branży i/lub przynajmniej 2-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną 
przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego). 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca, na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie, udokumentuje ww. wykształcenie oraz doświadczenie. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w 
podkryteriach: „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie 
udokumentowane dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z 
zakresu danej branży oraz przynajmniej 5-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty 
zostaną przyznane już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)” 
oraz „Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane 
dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu danej branży 
i/lub przynajmniej 3-letni potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane 
już w przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego)”. 

6 

Wnioskodawca posiada i udokumentuje certyfikat jakości gwarantujący pozytywne efekty 
realizacji projektu zgodny z normą ISO/ IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące 
laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 
Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku udokumentuje 
posiadanie aktualnego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie certyfikatu jakości. 

6 

Wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z branży zgodnej z 
przedmiotem projektu, w tym do stowarzyszeń branżowych zgodnych z przedmiotem projektu. 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże i na dzień 
złożenia wniosku udokumentuje faktycznie prowadzoną współpracę z podmiotami 
zrzeszającymi przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem projektu (realnie 
podejmowanej inicjatywy, itp.). 

6 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzmocnienie sektora 
MŚP w obszarze B+R 
 
 
 
 
 
 
  

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca należy do 
sektora MŚP. 

Kryterium fakultatywne – 
spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie 
polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby 
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punktów (maksymalnie 
można uzyskać 3 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca posiada status mikro-, 
małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów zał. I Rozporządzenia Komisji 
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

3 

3.  Zakres korzyści 
osiągniętych w wyniku 
realizacji projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach kryterium ocenie podlega zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektu, 
w tym związany z rozszerzeniem działalności o nowe obszary badań, z wartością uzyskanych 
przychodów z działalności badawczo-rozwojowej oraz z poszerzeniem kadry pracowniczej o 
nowych pracowników naukowo – badawczych. 

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 28 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt będzie dotyczył nowych dla wnioskodawcy obszarów badań. 
Punkty uzyska wnioskodawca, który w ramach projektu zaplanował pierwsze uruchomienie 
działalności badawczo-rozwojowej. 
W przypadku wnioskodawców, których dotychczasowa działalność obejmowała prace 
badawczo-rozwojowe, punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy projekt będzie 
dotyczył nowych dla wnioskodawcy dziedzin nauki i techniki (zgodnie z klasyfikacją OECD). 

12  

Stosunek przychodów z usług badawczo-rozwojowych świadczonych dla podmiotów 
zewnętrznych do nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio przeznaczonych do prowadzenia prac B+R. 
 
Kryterium weryfikuje stosunek wielkości przychodów z usług badawczo-rozwojowych 
świadczonych dla podmiotów zewnętrznych w okresie 12 miesięcy od zakończenia finansowego 
realizacji projektu (na podstawie wartości zadeklarowanej w części opisowej Biznes Planu) do 
nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
bezpośrednio przeznaczonych do prowadzenia prac B+R, ujętych w kosztach kwalifikowalnych 
projektu. 
 
Każdemu projektowi, który został oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej zostanie 
przyporządkowana wartość określająca powyżej opisany stosunek przychodów z usług 

0-12 
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badawczo-rozwojowych do nakładów inwestycyjnych, a następnie projekty zostaną 
uszeregowane od największej do najmniejszej wartości i podzielone na 4 równe podzbiory (w 
przypadku niepodzielnej liczby wniosków, powiększa się kolejne podzbiory zaczynając od 
podzbioru 1).  
 
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z podzbioru zawierającego najwyższe wartości:  
12 pkt – projekty zakwalifikowane do 1 podzbioru 
10 pkt – projekty zakwalifikowane do 2 podzbioru  
8 pkt – projekty zakwalifikowane do 3 podzbioru 
6 pkt – projekty zakwalifikowane do 4 podzbioru. 

 
 

Wnioskodawca jako rezultat projektu zadeklarował przyrost zatrudnienia o co najmniej jeden 
pełny etat w zespole naukowym.  
Zatrudnienie musi dotyczyć pracowników naukowo – badawczych, stanowiących jedną z grup 
personelu B+R, zdefiniowanych jako specjaliści zajmujący się pracą koncepcyjną i tworzeniem 
nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów, metod i systemów, a także kierowaniem 
(zarządzaniem) projektami badawczymi, spoza dotychczasowej kadry wnioskodawcy. 
Pracownicy wspierający działania badawcze i rozwojowe (tj. stanowiska nie bezpośrednio 
zaangażowane w działalność B+R) nie są brani pod uwagę w ramach oceny kryterium. 
W celu określenia wielkości zatrudnienia należy zliczyć liczbę nowych stanowisk pracy brutto 
(które nie istniały przed projektem) pracowników naukowo-badawczych, wykazywanych jako 
ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC), zgodnie z metodologią GUS. Kryterium uważa się za 
spełnione, gdy wnioskodawca zadeklaruje utworzenie co najmniej jednego pełnego etatu w 
okresie od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do 12 miesięcy od zakończenia 
finansowego realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie oraz wykaże jego 
wartość we wskaźniku rezultatu bezpośredniego projektu: „Liczba nowych naukowców we 
wspieranych jednostkach (CI24)” 
.  
Należy pamiętać, iż powyższa kwestia podlega monitorowaniu oraz kontroli na etapie realizacji 
projektu oraz trwałości projektu. 

4 
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4.  Wpływ projektu na 
podniesienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw  

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie i załączników. 
Ocena kryterium opiera się na analizie zapisów we wniosku o dofinansowanie oraz 
załącznikach do wniosku i dotyczy m.in.: 
- czy przedsiębiorstwo konkuruje lub w wyniku realizacji projektu zacznie konkurować w skali 
co najmniej regionalnej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej świadczonej dla 
zewnętrznych podmiotów?  
- na ile potencjał wnioskodawcy i działania przez niego zaplanowane gwarantują, że na 
wskazanym rynku (regionalnym, krajowym bądź międzynarodowym) faktycznie znajdą się 
podmioty zainteresowane ofertą wnioskodawcy (odbiorcy) tj. działalnością badawczo-
rozwojową świadczoną dla zewnętrznych podmiotów? tzn. czy przedsiębiorstwo posiada 
zdolność do konkurowania na zakładanym poziomie 
(regionalnym/krajowym/międzynarodowym)?, 
- czy realizacja projektu we wskazanym zakresie i terminie przełoży się na poprawę pozycji 
wnioskodawcy wobec konkurencji (w działalności, której projekt dotyczy tj. prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych dla zewnętrznych podmiotów)?. 

 

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 15 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku regionalnym w 
zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w 
podkryteriach : „Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku 
krajowym w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych 
podmiotów.” oraz „Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na 
rynku międzynarodowym w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla 
zewnętrznych podmiotów” 

5  

Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku krajowym w 
zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w 
podkryteriach : „Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku 
regionalnym w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych 
podmiotów.” oraz „Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na 
rynku międzynarodowym w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla 
zewnętrznych podmiotów.” 

10 

Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku 
międzynarodowym w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla 
zewnętrznych podmiotów. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania punktów w 
podkryteriach : „Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku 
regionalnym w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych 
podmiotów.” oraz „Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na 
rynku krajowym w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu prac B+R dla 
zewnętrznych podmiotów” 

15 
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5.  Komercjalizacja badań Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
Premiowane będą projekty, w których wnioskodawca przedstawi pełną, rzetelną i wiarygodną 
analizę mającą na celu zapewnienie popytu na usługi badawczo-rozwojowe. 

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 7 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca zapewnił skuteczną sprzedaż usług badawczo-rozwojowych oferowanych w 
wyniku realizacji projektu poprzez analizę popytu opartą o badania rynkowe (własne lub 
przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne) oraz w oparciu o analizę konkurencyjności 
wskazującą, 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 i 
konkurencyjności oraz na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie udokumentuje 
przeprowadzone badania rynkowe, przedkładając odpowiednie dokumenty. 

7  

6.  Efektywna współpraca 
w projekcie 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zakres i efektywność współpracy 
wnioskodawcy z partnerami. 

Kryterium fakultatywne – 
spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania).  
 
Ocena kryterium będzie 
polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie 
można uzyskać 3 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt jest realizowany w partnerstwie/porozumieniu. 
Punkty zostaną przyznane, w przypadku, gdy projekt jest realizowany w partnerstwie lub 
porozumieniu. 
Za każdego partnera można uzyskać po 1 pkt., przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 3 
pkt. 

3 
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7.  Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
Kryterium ocenia wpływ projektu na środowisko naturalne zarówno na etapie wdrażania 
projektu, jak i po jego zakończeniu. 

Kryterium fakultatywne – 
spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie 
polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie 
można uzyskać 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt obejmuje działania w obszarze ochrony środowiska (odnawialne źródła energii, 
zarządzanie energią, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, gospodarka odpadami), 
w tym projekt zawiera energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające 
oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze (np. zmniejszające ilość wykorzystywanych 
zasobów)   

4  

8.  Rozwój TIK Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zastosowanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu. 

Kryterium fakultatywne – 
spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie 
polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie 
można uzyskać 5 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. 

5  
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9.  Wkład własny Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Ocena tego kryterium polega na obliczeniu właściwej wartości punktowej, która przysługuje 
wnioskodawcy za obniżenie wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania ze 
środków UE w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego dla wnioskodawcy 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 5 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Poziom wnioskowanego dofinansowania został obniżony poniżej maksymalnego 
dopuszczalnego poziomu. 
Za każde 4 % (punkty procentowe) obniżonego poziomu dofinansowania poniżej 
maksymalnego dopuszczalnego dla wnioskodawcy poziomu procentowego wsparcia przyznany 
zostanie 1 pkt. – maksymalnie 5 pkt. 

5 

 

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 

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 
projekt dotyczy więcej niż jednej regionalnej inteligentnej specjalizacji 
zgodnej 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 10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt dotyczy więcej niż jednej regionalnej inteligentnej specjalizacji 
zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 
2020. 

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy projekt dotyczy 
regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych  
z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020. 

Punkty zostaną przyznane jeśli wnioskodawca zadeklaruje, że usługi 
doradcze będą świadczone przez IOB w obszarach Regionalnych 

10 
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Inteligentnych Specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020 roku. 

2.  Badania satysfakcji Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy 
wnioskodawca prowadził badania satysfakcji klientów. 
 
 

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 10 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca prowadził badania satysfakcji klientów oraz statystki 
realizowanych usług zawierające elementy pozwalające na weryfikację 
jakości usług oraz pozwalające na identyfikację nowych potrzeb i 
podniesienie efektywności świadczonych usług. 
Punkty zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca opisze metodologię i 
przedstawi wyniki z badań satysfakcji klientów. 

10 

3.  Doświadczenie Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie posiadane przez 
wnioskodawcę doświadczenie.  

 

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 36 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Okres funkcjonowania 

Ocenie podlega liczony w latach okres funkcjonowania wnioskodawcy 
na terenie województwa lubelskiego w charakterze Instytucji Otocznia 
Biznesu. 

0 pkt. – wnioskodawca funkcjonuje jako IOB krócej niż 6 miesięcy od 
złożenia wniosku o dofinansowanie, 

5 pkt. – wnioskodawca funkcjonuje jako IOB co najmniej 6 miesięcy ale 
krócej niż 2 lata od złożenia wniosku o dofinansowanie, 

10 pkt. - wnioskodawca funkcjonuje jako IOB co najmniej 2 lata 

10 

Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy 
zewnętrznych. 

Punkty zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca wykaże w Biznes 
Planie, że posiada doświadczenie w realizacji projektów 

6 
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współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. Kryterium dotyczy 
projektów zrealizowanych na dzień złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 

Dotychczasowa współpraca z lubelskimi MSP 

Ocenie podlega udokumentowane doświadczenie we wsparciu MSP z 
terenu województwa lubelskiego. Przy przyznawaniu punktów pod 
uwagę będzie brany okres 12 miesięcy liczony od dnia złożenia 
wniosku.  

0 pkt. – brak udokumentowanego wsparcia, 

5 pkt. – udokumentowane wsparcie nie więcej niż 10 lubelskich MSP, 

10 pkt. – udokumentowane wsparcie więcej niż 10 lubelskich MSP 

10 

Potencjał wnioskodawcy 

Punkty zostaną przyznane jeżeli kadra wnioskodawcy posiada 
przynajmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu 
usług dla MSP. Kadra wnioskodawcy oznacza pracowników wnioskodawcy 
świadczących usługi doradcze dla MŚP. 

10 

4.  Komplementarność 
projektów 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
powiązanie przedmiotowego projektu z innymi projektami 
realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę. 

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 10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi 
projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku jednoznacznego i 
precyzyjnego wykazania przez wnioskodawcę spójności celów 
planowanego do realizacji projektu z celami pozostałych 
realizowanych/zrealizowanych przez wnioskodawcę projektów. 

10 

5.  Wsparcie 
nowopowstałych MSP 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy 
wnioskodawca wdroży prorozwojową usługę doradczą o charakterze 
specjalistycznym dla przedsiębiorstw start-up. 

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.). 
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Metody pomiaru Możliwe punkty  

Wsparcie nowopowstałych MSP. 
 
Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca 
wdroży prorozwojową usługę doradczą o charakterze specjalistycznym 
dla przedsiębiorstw start-up. 
Za przedsiębiorstwo start-up uznaje się podmiot, który prowadzi 
działalność nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku 
przez IOB. 

8 

6.  Zasięg geograficzny 
projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
zasięg geograficzny projektu. 
 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 
jest konieczne do przyznania dofinansowania  
(tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje  
z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 
kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 20 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty  

Zasięg geograficzny projektu 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zasięg geograficzny 
projektu. 
Projekty o zasięgu lokalnym (powiat) otrzymają 15 pkt. 
Projekty o zasięgu regionalnym (województwo) otrzymają 20 pkt. 
Weryfikacja kryterium odbywa się na podstawie deklaracji 
wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem oraz na podstawie przedłożonej 
analizy ostatecznych odbiorców wsparcia. 

20 

7.  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 
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Działanie 1.5 Bon na patent 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zasięg ochrony 
patentowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie zasięg ochrony 
patentowej. 
W ramach kryterium punktowany jest maksymalny zasięg ochrony patentowej (w 
następującej kolejności: międzynarodowy, regionalny, krajowy). W przypadku 
przyznania punktów za dany zasięg ochrony patentowej punkty w pozostałych 
podkryteriach nie są przyznawane. 

Kryterium punktowe. 
Ocena kryterium będzie polegała na 
przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie można uzyskać 25 
pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt dotyczy zgłoszenia patentowego dokonywanego w trybie międzynarodowym. 25 

Projekt dotyczy zgłoszenia patentowego dokonywanego w trybie regionalnym 
(europejskim). 

20 

Projekt dotyczy zgłoszenia patentowego dokonywanego w trybie krajowym. 15 

2.  Komplementarność 
projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie komplementarność 
zgłoszenia patentowego objętego projektem z innymi projektami realizowanymi przez 
wnioskodawcę. 
 

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 15 
pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 
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Wynalazek objęty zgłoszeniem patentowym jest wynikiem przeprowadzonego przez 
wnioskodawcę projektu badawczo-rozwojowego (dotyczy projektów 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, jak również ze środków własnych 
wnioskodawcy). 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku jednoznacznego i precyzyjnego 
wykazania przez wnioskodawcę, że wynalazek objęty zgłoszeniem patentowym jest 
bezpośrednim wynikiem zrealizowanego projektu badawczo-rozwojowego. 
Ponadto w przypadku projektów badawczo-rozwojowych realizowanych ze środków 
własnych, aby uzyskać punkty należy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
udokumentować fakt zrealizowania ww. projektów. Udokumentowanie oznacza 
przedłożenie przez wnioskodawcę stosownych dokumentów, jednoznacznie 
wskazujących, iż realizacja projektu badawczo-rozwojowego przyczyniła się do 
dokonania wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym. 

10 

Zgłoszenie patentowe jest bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi projektami 
realizowanymi przez wnioskodawcę, nie dotyczącymi prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych (dotyczy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, jak 
również ze środków własnych wnioskodawcy). 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku jednoznacznego i precyzyjnego 
wykazania przez wnioskodawcę spójności zakresu planowanego zgłoszenia 
patentowego objętego projektem z zakresem i celami pozostałych realizowanych przez 
wnioskodawcę projektów. 
Ponadto w przypadku projektów komplementarnych, realizowanych ze środków 
własnych, aby uzyskać punkty należy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
udokumentować fakt realizowania ww. projektów komplementarnych. 
Udokumentowanie oznacza przedłożenie przez wnioskodawcę stosownych 
dokumentów, jednoznacznie wskazujących iż realizacja projektu opisanego w 
przedmiotowym wniosku o dofinansowanie jest bezpośrednio (tematycznie) powiązana 
z innymi projektami realizowanymi ze środków własnych wnioskodawcy. 

5 

3.  Jednolitość wynalazku 
objętego zgłoszeniem 
patentowym 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy zgłoszenie 
patentowe dotyczy więcej niż jednego wynalazku. 

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 10 
pkt.)  

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Zgłoszenie patentowe obejmuje przynajmniej dwa wynalazki, które połączone są ze 
sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (przy zachowaniu 
zasady jednolitości wynalazku). 

10 
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Wymóg jednolitości dla zgłoszenia zawierającego więcej niż jeden wynalazek jest 
spełniony wówczas, gdy połączenie tych wynalazków opiera się na wspólnych bądź 
wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych (jednej lub wielu), które to 
cechy techniczne decydują o wkładzie, jaki każdy z wynalazków wnosi do stanu techniki. 
W szczególności dopuszcza się następujące możliwości połączenia dwóch lub więcej 
wynalazków w jednym zgłoszeniu: 
1. włączenie do zgłoszenia, obok zastrzeżenia niezależnego dotyczącego wytworu, 
jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego sposobu specjalnie przystosowanego 
do wytwarzania tego wytworu, a także jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego 
urządzenia bądź innego środka technicznego przeznaczonego specjalnie do stosowania 
tego sposobu. 
2. włączenie do zgłoszenia, obok zastrzeżenia niezależnego dotyczącego sposobu, 
jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego urządzenia bądź innego środka 
technicznego przeznaczonego specjalnie do stosowania tego sposobu. 
3. włączenie do zgłoszenia, obok zastrzeżenia niezależnego dotyczącego wytworu, 
jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego sposobu specjalnie przystosowanego 
do wytworzenia tego wytworu, a także jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego 
zastosowania tego wytworu. 
Kwestia ilości wynalazków będących przedmiotem zgłoszenia patentowego będzie 
podlegała weryfikacji na etapie realizacji projektu. 

4.  Intensywność B+R Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy przedmiot zgłoszenia 
patentowego wpisuje się w dziedzinę gospodarczą o wysokim lub średnio-wysokim 
poziomie intensywności B+R. 
 

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 

Zgłoszenie patentowe będzie dotyczyło wynalazku z dziedziny 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: ,, Zgłoszenie patentowe będzie dotyczyło wynalazku z dziedziny 
gospodarczej o 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 1 i 3 Osi Priorytetowej RPO WL 
2014-2020”. 

18 
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Zgłoszenie patentowe będzie dotyczyło wynalazku z dziedziny gospodarczej o 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: ,, Zgłoszenie patentowe będzie dotyczyło wynalazku z dziedziny 
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 1 i 3 Osi Priorytetowej RPO WL 2014-
2020”. 

15 

5.  Oddziaływanie na 
ochronę środowiska 
i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
Kryterium punktuje projekty, w ramach których zaplanowano dokonanie zgłoszenia 
patentowego z zakresu nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, rozwiązań dotyczących zastosowania technologii przyjaznych 
środowisku przyrodniczemu lub rozwiązań korzystnie oddziaływujących na środowisko 
przyrodnicze, a także na rozwój odnawialnych źródeł energii. 

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 12 
pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym dotyczy odnawialnych źródeł energii. 3 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym dotyczy rozwiązań zmniejszających 
negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (np. zmniejszających ilość 
wykorzystywanych zasobów). 

3 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym dotyczy zmniejszania ilości lub 
uciążliwości odpadów. 

3 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym przyczyni się do zwiększenia dostępności, 
funkcjonalności (użyteczności) produktu/rozwiązania technicznego dla osób 
niepełnosprawnych. 

3 

6.  Status wnioskodawcy Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
Ocena kryterium polega na przyznaniu określonej liczby punktów w zależności od 
statusu przedsiębiorstwa wnioskodawcy określonego na podstawie 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. 

Kryterium punktowe. 
Ocena kryterium będzie polegała na 
przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie można uzyskać 20 
pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca posiada status mikro przedsiębiorstwa 20 

Wnioskodawca posiada status małego przedsiębiorstwa 16 

Wnioskodawca posiada status średniego przedsiębiorstwa 14 
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Działanie 1.5 Bon na innowacje 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Ochrona własności intelektualnej 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczy 
dokonania zgłoszenia patentowego lub/i wzoru użytkowego. 

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 7 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W ramach projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego. 
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca wykazał dokonanie 
zgłoszenia patentowego we wskaźniku rezultatu bezpośredniego „Liczba 
dokonanych zgłoszeń patentowych”. 

4 

W ramach projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia wzoru użytkowego. 
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca wykazał dokonanie 
zgłoszenia wzoru użytkowego we wskaźniku rezultatu bezpośredniego „Liczba 
zgłoszeń wzorów użytkowych”. 

3 

2.  Nakłady na działalność B+R oraz 
współpraca wnioskodawcy z innymi 
podmiotami 
 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca 
ponosił nakłady na działalność B+R oraz czy projekt dotyczy współpracy z 
ośrodkami badawczymi i przyczyni się do podjęcia współpracy z jednostką 
naukową. 

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 17 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R. 
 
Do nakładów na działalność B+R należy zaliczyć nakłady wewnętrzne (faktycznie 
poniesione nakłady bieżące oraz nakłady inwestycyjne), jak i nakłady zewnętrzne 

4 
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na działalność B+R poniesione przez wnioskodawcę w okresie nie dłuższym niż dwa 
zamknięte lata obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw lub 
wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 
dwa lata, do nakładów na działalność B+R należy zaliczyć wielkość wydatków 
poniesionych na działalność B+R w okresie faktycznie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy wnioskodawca, na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie udokumentuje wielkość ponoszonych nakładów na 
działalność B+R w okresie nie dłuższym niż dwa zamknięte lata obrachunkowe 
poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub w przypadku nowo 
utworzonych przedsiębiorstw oraz wnioskodawców prowadzących działalność 
gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata, w okresie faktycznie prowadzonej 
działalności gospodarczej (sprawozdanie GUS PNT-01 lub inne dokumenty z 
których jasno będzie wynikało, iż wnioskodawca ponosił nakłady na działalność 
B+R w określonej, deklarowanej przez wnioskodawcę wysokości). 

Projekt przyczyni się do podjęcia przez wnioskodawcę współpracy z jednostką 
naukową (z którą wnioskodawca do tej pory nie współpracował i dzięki projektowi 
– współpraca zostanie rozpoczęta).  Współpraca powinna być wynikiem działań 
realizowanych w projekcie.   
 

Jednostki naukowe oznaczają podmioty o których mowa w art. 7 ust. 1, pkt. 1-7 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 
poz. 1668 z późn. zm.):  

- uczelnie; 

- federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 

- Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475); 

- instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) ustawy, o której mowa w 
pkt 3; 

- instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 

- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

- Polska Akademia Umiejętności. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy w wyniku realizacji projektu 
zostanie podjęta współpraca przez wnioskodawcę z jednostką naukową (dotyczy 

5 
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wyłącznie przedsiębiorstw które do tej pory nie współpracowały z daną jednostką 
naukową i dzięki projektowi – rozpoczną współpracę).  
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy nawiązanie współpracy znajdzie 
odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego „Liczba przedsiębiorstw, 
które podjęły współpracę z jednostkami naukowymi”.  

Projekt dotyczy współpracy z ośrodkami badawczymi. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy w ramach wspartego projektu 
zostanie podjęta przez wnioskodawcę współpraca z ośrodkami badawczymi. 
Ośrodki badawcze – organizacje, w których działalność B+R jest główną 
aktywnością (źródło: KE: The Programming Period 2014–2020 – Guidance 
document on monitoring and evaluation – European Regional Development Fund 
and Cohesion Fund – Concepts and Recommendations), o których mowa w art. 2 
pkt 83 rozporządzenia 651/2014.  
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy nawiązanie współpracy znajdzie 
odzwierciedlenie we wskaźniku produktu „Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)”.  

8 

3.  Doświadczenie wnioskodawcy  Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca 
posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych. 

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 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku udokumentuje, że zrealizował lub jest w trakcie realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków zewnętrznych (np. posiada podpisane umowy o 
dofinansowanie). 

4 

4.  Wdrożenie innowacji produktowych 
lub procesowych po zakończeniu 
realizacji projektu  

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca 
wdroży innowację produktową lub procesową powstałą  w wyniku  realizacji 
projektu na koniec 12 miesiąca od zakończenia okresu realizacji projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie 
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 dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na 
przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie można 
uzyskać 7 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt dotyczy wprowadzenia innowacji produktowej/ procesowej powstałej w 
wyniku  realizacji projektu na koniec 12 miesiąca od zakończenia okresu realizacji 
projektu określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu.  
 
Przez innowację zgodnie z Podręcznikiem Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji 
danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja 
OECD oraz Eurostatu) 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. 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy deklaracja wprowadzenia innowacji 
na koniec 12 miesiąca od zakończenia okresu realizacji  projektu znajdzie 
odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego „Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych” lub „Liczba wprowadzonych innowacji procesowych”. 

7 

5.  Intensywność B+R Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt wpisuje 
się w dziedzinę gospodarczą o wysokim lub średnio-wysokim poziomie 
intensywności B+R. 
 

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 
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Projekt dotyczy wyłącznie dziedziny 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” 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli: 
- kod PKD projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie (rozumiany jako kod 
PKD związany z przedmiotem/obszarem badań lub zakresem rozwiązania objętego 
zgłoszeniem patentowym) lub 
- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostaną wdrożone wyniki prac B+R 
lub 
- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostanie zastosowane rozwiązanie 
objęte zgłoszeniem patentowym dotyczy wyłącznie dziedziny 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 dziedziny 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”. 

6 

Projekt dotyczy dziedziny 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” 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli: 
- kod PKD projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie (rozumiany jako kod 
PKD związany z przedmiotem/obszarem badań lub zakresem rozwiązania objętego 
zgłoszeniem patentowym) lub 
- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostaną wdrożone wyniki prac B+R 
lub 
- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostanie zastosowane rozwiązanie 
objęte zgłoszeniem patentowym dotyczy dziedziny 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 dziedziny gospodarczej o wysokim 
poziomie „intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin gospodarczych o 
wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na potrzeby oceny 
wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”. 

4 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do 
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Oddziaływanie na ochronę 
środowiska i inne polityki 
horyzontalne 

Kryterium punktuje projekty, w ramach których zaplanowano zgłoszenie 
patentowe/wzoru użytkowego lub zaplanowano zakup wyników prac B+R lub 
zlecono przeprowadzenie prac B+R z zakresu nowoczesnych, energooszczędnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, rozwiązań dotyczących zastosowania 
technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub rozwiązań korzystnie 
oddziaływujących na środowisko przyrodnicze, a także wpływających na rozwój 
odnawialnych źródeł energii. 

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 12 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym/wzoru użytkowego lub wyniki prac 
B+R (nabywane lub zlecone) dotyczą odnawialnych źródeł energii. 

3 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym/wzoru użytkowego lub wyniki prac 
B+R (nabywane lub zlecone) dotyczą rozwiązań zmniejszających negatywne 
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (np. zmniejszających ilość 
wykorzystywanych zasobów). 

3 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym/wzoru użytkowego lub wyniki prac 
B+R (nabywane lub zlecone) dotyczą zmniejszania ilości lub uciążliwości odpadów. 

3 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym/wzoru użytkowego lub wyniki prac 
B+R (nabywane lub zlecone) przyczyniają się do zwiększenia dostępności, 
funkcjonalności (użyteczności) produktu/rozwiązania technicznego dla osób 
niepełnosprawnych. 

3 

7.  Status wnioskodawcy Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
Ocena kryterium polega na przyznaniu określonej liczby punktów w zależności od 
statusu przedsiębiorstwa wnioskodawcy określonego na podstawie 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). 

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 15 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca posiada status mikro przedsiębiorstwa 15 

Wnioskodawca posiada status małego przedsiębiorstwa 12 

8.  Termin zakończenia realizacji 
projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie okres realizacji 
projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
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Ocena kryterium będzie polegała na 
przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie można 
uzyskać 6 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt zostanie zakończony nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty jego 
rozpoczęcia. 
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy data finansowego zakończenia będzie 
nie późniejsza niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu wskazanego we 
wniosku o dofinansowanie. 
 
Okres realizacji projektu będzie podlegał monitorowaniu oraz kontroli po 
podpisaniu umowy o dofinansowanie.  

6 

9.  Analiza popytu i konkurencyjności Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy 
wnioskodawca przeprowadził badanie rynku i analizę konkurencyjności, w celu 
rozpoznania faktycznego popytu i konkurencji. 

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 10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca zapewnia o skutecznej sprzedaży 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 i konkurencyjności. 

10 

10.  Nowe produkty/usługi Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz załącznikach. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy 
wnioskodawca w wyniku realizacji projektu wprowadzi przynajmniej jeden nowy 
produkt/usługę/technologię. 

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 
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punktów (maksymalnie można 
uzyskać 10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona przynajmniej jedna nowa 
usługa/jeden nowy produkt/jedna nowa technologia dla wnioskodawcy lub dla 
rynku. 
 
Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt będzie dotyczył wyłącznie 
wprowadzenia znacząco ulepszonych produktów/usług/technologii. 
 
Wprowadzenie przynajmniej jednej nowej usługi lub jednego nowego produktu 
musi znaleźć odzwierciedlenie we wskazanych we wniosku o dofinansowanie 
wskaźnikach, w tym: „Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)” lub „Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparcie w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28). 

10 

11.  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 

 

 

DZIAŁANIE 3.3 PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE 

(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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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.) 

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 
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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) 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: 

 

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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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 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”. 

 

8 
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Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 
punktów w podkryterium: „Projekt dotyczy działalności gospodarczej o 
przynajmniej średnio-wysokim poziomie „intensywności B+R” zgodnie z 
„Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności 
B+R” sporządzonym na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w 
ramach RPO WL 2014-2020”. 

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 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). 

9 
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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 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”. 

6 
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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 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. 

8 

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 
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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. 
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 ”. 

10 

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 – 

8 
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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 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 uprawnień/kwalifikacji oraz 
wymaganego stażu pracy, zgodnych z charakterem utworzonego 

8 
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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. 

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. 

2 

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 
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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 załączników. 

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

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 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 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
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procentowego poziomu dofinansowania ze środków UE w stosunku do 
maksymalnego dopuszczalnego poziomu wsparcia. 

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 

 

3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 

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 
projekt dotyczy regionalnej inteligentnej specjalizacji zgodnej 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 11 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt dotyczy regionalnej inteligentnej specjalizacji zgodnej z 
Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020. 

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy projekt dotyczy 
regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych  
z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020. 

Punkty zostaną przyznane jeśli wnioskodawca zadeklaruje, że usługi 
doradcze będą świadczone przez IOB w obszarach Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020 roku. 

11 

2.  Badania satysfakcji. Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy 
wnioskodawca prowadził badania satysfakcji klientów. 

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 12 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 
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Wnioskodawca jako IOB prowadził badania satysfakcji klientów oraz 
statystki realizowanych usług zawierające elementy pozwalające na 
weryfikację jakości usług oraz pozwalające na identyfikację nowych 
potrzeb i podniesienie efektywności świadczonych usług. 
Punkty zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca opisze metodologię i 
przedstawi wyniki z badań satysfakcji klientów. 

12 

3.  Doświadczenie i 
potencjał. 

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

W ramach kryterium weryfikowane będzie posiadane przez 
wnioskodawcę doświadczenie.  

 

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 39 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Okres funkcjonowania 

Ocenie podlega liczony w latach okres funkcjonowania wnioskodawcy na 
terenie województwa lubelskiego w charakterze Instytucji Otocznia 
Biznesu. 

0 pkt. – wnioskodawca funkcjonuje jako IOB krócej niż 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 

5 pkt. – wnioskodawca funkcjonuje jako IOB co najmniej 6 miesięcy ale 
krócej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 

10 pkt. - wnioskodawca funkcjonuje jako IOB co najmniej 2 lata 

10 

Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy 
zewnętrznych. 

Punkty zostaną przyznane jeżeli wnioskodawca wykaże w Biznes Planie, 
że posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z 
funduszy zewnętrznych. Kryterium dotyczy projektów zrealizowanych na 
dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

7 

Dotychczasowa współpraca z lubelskimi MSP 

Ocenie podlega udokumentowane doświadczenie we wsparciu MSP z 
terenu województwa lubelskiego. Przy przyznawaniu punktów pod 
uwagę będzie brany okres 12 miesięcy liczony od dnia złożenia wniosku.  

0 pkt. – brak udokumentowanego wsparcia, 

5 pkt. – udokumentowane wsparcie dla nie więcej niż 10 lubelskich MSP, 

10 pkt. – udokumentowane wsparcie dla więcej niż 10 lubelskich MSP 

10 
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Potencjał wnioskodawcy 

Punkty zostaną przyznane jeżeli kadra wnioskodawcy posiada przynajmniej 
3 letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług dla MSP. 
Kadra wnioskodawcy oznacza pracowników wnioskodawcy zatrudnionych 
na umowę o pracę lub umowę zlecenie w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, świadczących usługi 
doradcze dla MŚP w ramach zatrudnienia w IOB. 

12 

4.  Komplementarność 
projektów. 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
powiązanie przedmiotowego projektu z innymi projektami 
realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę. 

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 12 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi 
projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku jednoznacznego i 
precyzyjnego wykazania przez wnioskodawcę spójności celów 
planowanego do realizacji projektu z celami pozostałych 
realizowanych/zrealizowanych przez wnioskodawcę projektów. 

12 

5.  Wsparcie 
nowopowstałych MSP. 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy 
wnioskodawca wdroży prorozwojową usługę doradczą o charakterze 
specjalistycznym dla przedsiębiorstw start-up. 

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 10 
pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty  

Wsparcie nowopowstałych MSP. 
 
Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca 
wdroży prorozwojową usługę doradczą o charakterze specjalistycznym 
dla przedsiębiorstw start-up. 
Za przedsiębiorstwo start-up uznaje się podmiot, który prowadzi 
działalność nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku przez 
IOB. 

10 

6.  Zasięg geograficzny 
projektu. 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania  
(tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje  
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W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie zasięg 
geograficzny projektu. 
 

z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 
kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej 
z góry liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 10 
pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty  

Zasięg geograficzny projektu 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zasięg geograficzny 
projektu. 
Projekty o zasięgu lokalnym (powiat) otrzymają 5 pkt. 
Projekty o zasięgu regionalnym (województwo) otrzymają 10 pkt. 
Weryfikacja kryterium odbywa się na podstawie deklaracji 
wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem oraz na podstawie przedłożonej 
analizy ostatecznych odbiorców wsparcia. 

10 

7.  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 

 

3.5 Bon na doradztwo 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność projektu z 

Regionalną Strategią Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 

2020 r. 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz załączników. 

Weryfikacja kryterium polegać będzie na sprawdzeniu w jakim 

obszarze działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie 

pozyskane doradztwo i czy wpisuje się on w inteligentne 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 

jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania dofinansowania). 
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specjalizacje regionu zgodne z Regionalną Strategią Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 2020 roku?  

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie czy projekt zakłada pozyskanie doradztwa, które 

znajdzie zastosowanie w obszarach inteligentnych 

specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią 

Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku.   

Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 

zdefiniowanej z góry liczby punktów 

(maksymalnie można uzyskać 18 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu 

zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 roku. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy  

planowane do zakupu usługi doradcze znajdą zastosowanie w 

działalności  gospodarczej wnioskodawcy, która wpisuje się w 

regionalne inteligentne specjalizacje określone w Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. 

18 

2. 2

. 

Nowopowstałe 

przedsiębiorstwo 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie i 

załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie czy wnioskodawca jest nowopowstałym 

przedsiębiorcą. 

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 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 

gospodarczej w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Punkty nie zostaną przyznane, gdy: 

- wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w okresie 

dłuższym niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

wspólnicy, członkowie organu zarządzającego (w zależności 

od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej), 

prokurenci figurują/ figurowali w rejestrze przedsiębiorców 

4 
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(CEIDG, KRS) lub prowadzą/prowadzili działalność 

gospodarczą na podstawie innych przepisów prawa przed 

rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez 

wnioskodawcę. 

3.  Miejsce odprowadzania 

podatku dochodowego 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie adres Urzędu Skarbowego, z którym rozlicza się 

wnioskodawca. 

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 20 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Urząd Skarbowy, do którego wnioskodawca odprowadza 

podatek dochodowy znajduje się na terenie województwa 

lubelskiego. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 

wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy do Urzędu 

Skarbowego na terenie województwa lubelskiego.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zeznania 

podatkowego złożonego za ostatni zamknięty okres 

obrachunkowy. W przypadku nowopowstałych 

przedsiębiorstw, które nie zamknęły jeszcze pierwszego 

okresu obrachunkowego punkty zostaną przyznane, jeżeli 

wnioskodawca przedłoży dokument potwierdzający zapłatę 

zaliczki na podatek dochodowy do właściwego Urzędu 

Skarbowego na terenie województwa lubelskiego.  

W przypadku spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, punkty 

zostaną przyznane jeżeli wszyscy wspólnicy odprowadzają 

podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie 

województwa lubelskiego. 

20 

4.  Wysokospecjalistyczne usługi  Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie, czy w ramach projektu wnioskodawca zaplanował  

zakup  przynajmniej jednej usługi w zakresie komercjalizacji, 

zarządzania jakością  i/lub internacjonalizacji.  

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 

jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. 

przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania dofinansowania). 
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Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 

zdefiniowanej z góry liczby punktów 

(maksymalnie można uzyskać 10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 

wnioskodawca zadeklaruje zakup usługi doradczej z poniżej  

wymienionego zakresu: 

- prawa własności intelektualnej 

- internacjonalizacji sprzedaży 

- uzyskiwania certyfikatów jakości 

- wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania 

jakością  

- uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych 

programach badawczych 

- monitorowania wdrażania technologii lub realizacji 

umowy oraz innych aspektów pomocy 

powdrożeniowej 

- komercjalizacji wyników badań 

- audytu technologicznego 

- nowych rynków regionalnych, krajowych i 

międzynarodowych, w tym opracowania strategii 

rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej. 

- pośredniczenia w kontaktach między 

przedsiębiorstwami a naukowcami (transfer wiedzy) 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy w ramach 

projektu wnioskodawca zaplanuje uzyskanie przynajmniej 

jednej usługi doradczej w ww. zakresie.  

10 

5.  Udokumentowanie efektów 

doradztwa  

 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie czy specjalistyczne doradztwo zakończy się 

sporządzeniem przez firmę doradczą sprawozdania 

podsumowującego, raportu końcowego lub opisu rezultatów z 

zakresu przeprowadzonej specjalistycznej usługi doradczej.  

 

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 14 pkt.). 
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Metody pomiaru Możliwe punkty 

Doradztwo specjalistyczne ma być procesem prowadzącym 

do realizacji jasno określonych celów i powinno przyczyniać 

się do rozwoju wiedzy i kompetencji pracowników 

wnioskodawcy lub też być wykorzystane do realizacji 

określonych celów biznesowych.  

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 

wnioskodawca zadeklaruje zakup usługi/usług doradczych, 

których elementem końcowym będzie sporządzenie przez 

firmę doradczą sprawozdania podsumowującego, raportu 

końcowego lub opisu rezultatów z zakresu przeprowadzonej 

usługi doradczej.  

Aby uzyskać punkty w tym kryterium wszystkie zaplanowane 

usługi doradcze muszą zakończyć się udokumentowaniem 

efektów doradztwa. Powyższe będzie weryfikowane na etapie 

realizacji i kontroli projektu.   

14 

6.  Kompleksowość doradztwa Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać  

będzie kompleksowość uzyskanego specjalistycznego 

doradztwa, co wpłynie na wzrost konkurencyjności oraz 

podniesienie jakości i efektywności zarządzania 

przedsiębiorstwem. Premiowane będą projekty obejmujące 

zakup usług doradczych z więcej niż jednego obszaru 

specjalistycznego doradztwa, zgodnego z Regulaminem 

konkursu. 

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 12 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Punkty zostaną przyznane w zależności od stopnia 

kompleksowości projektu zgodnie z przyjętą metodologią: 

12 pkt – jeżeli w ramach projektu wnioskodawca  dokona 

zakupu usług w zakresie 3 lub więcej różnych 

obszarów specjalistycznego doradztwa. 

12 
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10 pkt – jeżeli w ramach projektu wnioskodawca  dokona 

zakupu usług w zakresie przynajmniej 2 różnych 

obszarów specjalistycznego doradztwa. 

7.  Rozwój TIK Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie czy zakres specjalistycznego doradztwa dotyczy  

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 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Specjalistyczna usługa doradcza planowana do zakupu w ramach 

projektu dotyczy zastosowania lub wykorzystania nowoczesnych 

technologii informacyjnych lub komunikacyjnych w 

przedsiębiorstwie wnioskodawcy.  

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy zakres doradztwa 

obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informacyjnych lub komunikacyjnych w działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa. Samo wykorzystanie sprzętu 

komputerowego lub zastosowanie technik informacyjnych i 

komunikacyjnych przy prowadzeniu usługi doradztwa nie stanowi 

podstawy do przyznania punktów w ramach tego kryterium. 

4 

8.  Oddziaływanie na ochronę 

środowiska 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników.  

Kryterium punktuje projekty dotyczące zakupu 

specjalistycznych usług doradczych obejmujących 

zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.    

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 4  pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Specjalistyczna usługa doradcza planowana do zakupu w 

ramach projektu dotyczy zastosowania rozwiązań 

oddziaływujących pozytywnie  na ochronę środowiska.  

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy specjalistyczna 

usługa doradcza obejmuje zagadnienia z zakresu 

4 
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zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze (np. zmniejszenia ilości wykorzystywanych 

zasobów,  zmniejszania ilości lub uciążliwości odpadów, 

zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

itp.). 

9.  Status wnioskodawcy 

 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie 

czy wnioskodawca należy do sektora mikroprzedsiębiorstw lub 

małych przedsiębiorstw.  

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 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub 

małego przedsiębiorstwa.  

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy 

wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub 

małego przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów zał. I 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

 

4 

10.  Komplementarność projektów Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie i 

załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie powiązanie przedmiotowego projektu z innymi 

projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez 

wnioskodawcę. 

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 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z 

innymi projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez 

wnioskodawcę . 

4 
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Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku 

jednoznacznego i precyzyjnego wykazania przez 

wnioskodawcę spójności celów planowanego do realizacji 

projektu z celami pozostałych realizowanych/zrealizowanych 

przez wnioskodawcę projektów. 

11.  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 w odniesieniu do wybranej 

przez wnioskodawcę podstawy  prawnej wnioskowanej 

pomocy.  

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 każdy 1% (punkt procentowy) obniżenia poziomu 

dofinansowania poniżej maksymalnego dopuszczalnego 

poziomu procentowego wsparcia przyznany zostanie 1 pkt. – 

maksymalnie 6 pkt. 

6 

 

 

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP – MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 
(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Wdrożenie wyników 
prac B+R  

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 
  
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
czy wnioskodawca w ramach projektu zaplanował wdrożenie 
wyników prac B+R. Dodatkowo sprawdzeniu podlegać będzie, czy 
wyniki prac B+R będą wdrażane w obszarach regionalnych 

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 10 pkt.). 
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inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020, czy poza nimi. 

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. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy w wyniku 
realizacji projektu wnioskodawca wdroży we własnym 
przedsiębiorstwie wyniki prac B+R (wyniki prac B+R 
przeprowadzonych bądź zleconych przez wnioskodawcę lub wyniki 
prac B+R planowane do zakupu), niezależnie od źródeł ich 
finansowania. Planowane wdrożenie wyników prac B+R musi być 
głównym celem projektu. 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca na dzień złożenia wniosku udokumentuje posiadanie 
wyników prac B+R przeprowadzonych bądź zleconych przez 
wnioskodawcę, których dotyczy planowane w ramach projektu 
wdrożenie (umowy o dofinansowanie, umowy zlecenia, 
sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i 
walidacji prototypów, projektów pilotażowych) lub udokumentuje 
planowany zakup wyników prac B+R, które będą wdrażane w 
ramach projektu (umowy warunkowe zakupu wyników prac B+R, 
spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, w 
szczególności w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o 
dofinansowanie). 
Z przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż 
przeprowadzone, planowane do zakupu bądź zlecone prace B+R to 
prace, których dotyczy wdrożenie będące przedmiotem projektu. 
 
Ponadto, aby uzyskać punkty 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. 
Przyznanie punktów w ramach kryterium możliwe jest w przypadku 
spełnienia ww. przesłanek łącznie. 
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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”. 
 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość 
uzyskania punktów w podkryterium: „Projekt dotyczy wdrożenia 
wyników prac B+R spoza zakresu regionalnych inteligentnych 
specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020”. 

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R spoza zakresu 
regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy w wyniku 
realizacji projektu wnioskodawca wdroży we własnym 
przedsiębiorstwie wyniki prac B+R (wyniki prac B+R 
przeprowadzonych bądź zleconych przez wnioskodawcę lub wyniki 
prac B+R planowane do zakupu), niezależnie od źródeł ich 
finansowania. Planowane wdrożenie wyników prac B+R musi być 
głównym celem projektu. 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca na dzień złożenia wniosku udokumentuje posiadanie 
wyników prac B+R przeprowadzonych bądź zleconych przez 
wnioskodawcę, których dotyczy planowane w ramach projektu 
wdrożenie (umowy o dofinansowanie, umowy zlecenia, 
sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i 
walidacji prototypów, projektów pilotażowych) lub udokumentuje 
planowany zakup wyników prac B+R, które będą wdrażane w 
ramach projektu (umowy warunkowe zakupu wyników prac B+R, 
spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, w 
szczególności w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o 
dofinansowanie). 
Z przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż 
przeprowadzone, planowane do zakupu bądź zlecone prace B+R to 
prace, których dotyczy wdrożenie będące przedmiotem projektu. 
 
Wdrożenie wyników prac B+R musi znajdować odzwierciedlenie w 
wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach produktu oraz 
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rezultatu bezpośredniego, tj.m.in. „Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R”, „Liczba 
wdrożonych wyników prac B+R”. 
 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość 
uzyskania punktów w podkryterium: „Projekt dotyczy wdrożenia 
wyników prac B+R z zakresu regionalnych inteligentnych 
specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020”. 

2.  Nakłady na działalność 
B+R oraz współpraca 
wnioskodawcy z 
innymi podmiotami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
czy: 

− wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R, 

− projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia 
współpracy z jednostką naukową, 

− wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających instytucje i 
przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 10 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R. 
 
Do nakładów na działalność B+R należy zaliczyć nakłady 
wewnętrzne (faktycznie poniesione nakłady bieżące oraz nakłady 
inwestycyjne), jak i nakłady zewnętrzne na działalność B+R 
poniesione przez wnioskodawcę w okresie nie dłuższym niż dwa 
zamknięte lata obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie. W przypadku nowo utworzonych 
przedsiębiorstw lub wnioskodawców prowadzących działalność 
gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata, do nakładów na 
działalność B+R należy zaliczyć wielkość wydatków poniesionych na 
działalność B+R w okresie faktycznie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy wnioskodawca, na dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie udokumentuje wielkość 
ponoszonych nakładów na działalność B+R w okresie nie dłuższym 
niż dwa zamknięte lata obrachunkowe poprzedzające rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie lub w przypadku nowo utworzonych 
przedsiębiorstw oraz wnioskodawców prowadzących działalność 
gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata, w okresie faktycznie 
prowadzonej działalności gospodarczej (sprawozdanie GUS PNT-01 
lub inne dokumenty z których jasno będzie wynikało, iż 
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wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R w określonej 
wysokości). 

Projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia 
współpracy z jednostką naukową. 
 
Jednostka naukowa oznacza organizację prowadzącą badania i 
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt. 83 
Rozporządzenia 651/2014. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy projekt 
obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy 
przez wnioskodawcę z jednostką naukową w zakresie jego realizacji, 
a wnioskodawca deklaruje podjęcie takiej współpracy.  
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy istnieć będzie faktyczna 
i należycie uzasadniona potrzeba podjęcia współpracy przez 
wnioskodawcę z jednostką naukową w kontekście zakresu 
przedmiotowego projektu oraz zadeklarowanie przez 
wnioskodawcę, iż podejmie taką współpracę. Współpraca z 
jednostką naukową podlega monitorowaniu oraz kontroli na etapie 
realizacji oraz trwałości projektu. 

2 

Wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających instytucje i 
przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców, w tym do klastrów 
lub organizacji branżowych. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy wnioskodawca 
prowadzi faktyczną współpracę w ramach podmiotów zrzeszających 
instytucje i przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców, w tym 
klastrów lub organizacji branżowych, do których przynależy. 
Podmiot zrzeszający musi być ukierunkowany na konkretną branżę 
zgodną z przedmiotem projektu wnioskodawcy lub zrzeszać 
podmioty z takich branż, które umożliwią wnioskodawcy podjęcie 
potencjalnej współpracy w przedmiocie produkcji, promocji lub 
sprzedaży produktów/usług oferowanych w wyniku realizacji 
projektu. 
. 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 
udokumentuje przynależność do ww. podmiotów zrzeszających 
oraz wykaże i udokumentuje faktycznie prowadzoną współpracę w 
ramach ww. podmiotów zrzeszających. Z przedłożonych 
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż na dzień złożenia 
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wniosku o dofinansowanie wnioskodawca przynależy do 
podmiotów zrzeszających instytucje i przedsiębiorców lub 
wyłącznie przedsiębiorców, w tym do klastrów lub organizacji 

branżowych oraz, że prowadzi współpracę w ramach ww. 

podmiotów zrzeszających. 
 
Punkty w tym kryterium nie będą przyznawane w przypadku, gdy 
przynależność do podmiotów zrzeszających instytucje i 
przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców, w tym do klastrów 
lub organizacji branżowych jest dla wnioskodawcy obligatoryjna, 
aby mógł on 
prowadzić działalność gospodarczą, której dotyczy projekt. 

3.  Internacjonalizacja Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
czy w wyniku realizacji projektu wnioskodawca rozszerzy 
działalność eksportową.  

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 4 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt zakłada rozszerzenie działalności eksportowej. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy przynajmniej jeden z 
wprowadzonych w wyniku realizacji projektu produkt będzie 
sprzedawany lub usługa będzie świadczona, na co najmniej jednym, 
nowym rynku zagranicznym. 
Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca przedłoży plan 
rozwoju eksportu, z którego będzie wynikało, iż przynajmniej jeden 
z wprowadzonych w wyniku realizacji projektu produkt będzie 
sprzedawany lub przynajmniej jedna z wprowadzanych w wyniku 
realizacji projektu usługa będzie świadczona, na co najmniej 
jednym, nowym  rynku zagranicznym. 
Plan rozwoju eksportu powinien zawierać co najmniej wskazanie 
rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów 
lub usług planowanych do wprowadzenia w wyniku realizacji 
projektu, badanie wybranych rynków docelowych na podstawie 
przeprowadzonej analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, 
praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp dla produktu lub 
usługi planowanej do wprowadzenia w wyniku realizacji projektu 
oraz wskazanie i uzasadnienie działań, które będą realizowane przez 
wnioskodawcę w celu wejścia na wybrane rynki np. udział w 
zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, uzyskanie 
niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia 
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produktu/usługi na wybrany rynek docelowy, wyszukiwanie i dobór 
partnerów na rynkach docelowych. 

4.  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, 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) 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 

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 27 pkt.). 
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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 
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 
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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”. 

5 

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 
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). 

17 



569 
 

 
Wdrożenie innowacji produktowej/procesowej musi znajdować 
odzwierciedlenie w wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach 
rezultatu bezpośredniego, tj. m.in. „Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji 
procesowych”, „Przychody ze sprzedaży nowych lub 
udoskonalonych produktów/procesów” 
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). 
 
Wdrożenie innowacji produktowej/procesowej musi znajdować 
odzwierciedlenie w wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach 
rezultatu bezpośredniego, tj. m.in. „Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji 
procesowych”, „Przychody ze sprzedaży nowych lub 
udoskonalonych produktów/procesów”. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość 
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 
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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). 
 
Wdrożenie innowacji nietechnologicznej musi znajdować 
odzwierciedlenie w wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach 
rezultatu bezpośredniego, tj. m.in. „Liczba wprowadzonych 
innowacji nietechnologicznych”. 
 

3 

5.  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 6 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 
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. 

6 
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6.  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 netto oraz czy deklarowany do zatrudnienia 
przez wnioskodawcę personel będzie wysoko wykwalifikowany. 

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 12 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

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

6 

Przyrost zatrudnienia netto w wyniku realizacji projektu o co 
najmniej dwa lub więcej pełnych etatów. 
 
Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca zadeklaruje przyrost 
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zatrudnienia netto 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. 
 
Przyrost zatrudnienia liczony jest w odniesieniu do wartości 
bazowej (stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie bez uwzględnienia 
zatrudnienia planowanego w wyniku realizacji projektu). 
 
Deklarowana wielkość planowanego zatrudnienia netto musi 
znajdować odzwierciedlenie we wskaźniku „Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)”. 
Przyrost zatrudnienia netto 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 netto w 
wyniku realizacji projektu o co najmniej jeden pełny etat ”. 

Przyrost zatrudnienia netto w wyniku realizacji projektu o co 
najmniej jeden pełny etat. 
 
Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca zadeklaruje przyrost 
zatrudnienia netto 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. 
 
Przyrost zatrudnienia liczony jest w odniesieniu do wartości 
bazowej (stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie bez uwzględnienia 
zatrudnienia planowanego w wyniku realizacji projektu). 
 
Deklarowana wielkość planowanego zatrudnienia netto musi 
znajdować odzwierciedlenie we wskaźniku „Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)”. 
Przyrost zatrudnienia netto 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 netto w 
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wyniku realizacji projektu o co najmniej dwa lub więcej pełnych 
etatów ”. 

7.  Komplementarność 
projektów 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
powiązanie przedmiotowego projektu z innymi projektami 
realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę. 

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 

Projekt jest realizowany przez przedsiębiorstwo (wnioskodawcę), 
które powstało i rozpoczęło działalność gospodarczą dzięki wsparciu 
zewnętrznemu (pomocy krajowej lub unijnej), w szczególności 
dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 
udokumentuje fakt powstania przedsiębiorstwa i rozpoczęcia 
działalności gospodarczej przez wnioskodawcę przy udziale 
finansowania/współfinansowania ze środków zewnętrznych. Z 
przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż 
wnioskodawca powstał i rozpoczął działalność dzięki wsparciu 
zewnętrznemu (pomocy krajowej lub unijnej).  

2 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi 
projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę 
(dotyczy projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych). 
 
Ponadto, punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku 
jednoznacznego i precyzyjnego wykazania przez wnioskodawcę 
spójności celów planowanego do realizacji projektu z celami 
pozostałych realizowanych/zrealizowanych przez wnioskodawcę 
projektów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 
udokumentuje fakt realizowania/zrealizowania ww. projektów 
powiązanych. Z przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie, 
wynikać, iż realizacja projektu opisanego w przedmiotowym 
wniosku o dofinansowanie jest bezpośrednio (tematycznie) 
powiązana z innymi projektami, których fakt 
realizowania/zrealizowania wnioskodawca dokumentuje. 

2 

  Projekt jest bezpośrednio (tematycznie) powiązany z 
prowadzonym/przeprowadzonym przez wnioskodawcę projektem 
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badawczo-rozwojowym (dotyczy projektów współfinansowanych 
ze środków zewnętrznych). 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku jednoznacznego i 
precyzyjnego wykazania przez wnioskodawcę, że projekt jest 
bezpośrednio (tematycznie) powiązany z realizowanym lub 
zrealizowanym projektem badawczo-rozwojowym. 
Ponadto, aby uzyskać punkty należy na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie udokumentować fakt realizacji/zrealizowania ww. 
projektu badawczo-rozwojowego. Udokumentowanie oznacza 
przedłożenie przez wnioskodawcę wszystkich stosownych 
dokumentów jednoznacznie wskazujących, iż realizacja projektu 
badawczo-rozwojowego jest bezpośrednio (tematycznie) 
powiązana z przedmiotowym projektem (w tym obligatoryjnie 
umów o dofinansowanie). 

8.  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 6 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. 

1,5 

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. 

1,5 
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mechanizmy i opisze, w jaki sposób przyczyniają się one do 
zmniejszenia ilości i uciążliwości odpadów, w tym ścieków. 

W projekcie zaplanowano zastosowanie rozwiązań gwarantujących 
zmniejszenie poziomu hałasu. 
 
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. 

1,5 

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. 
 

1,5 

9.  Nowopowstałe 
przedsiębiorstwo  

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
czy wnioskodawca jest nowopowstałym przedsiębiorcą.  

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 3 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 

okresie nie dłuższym niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 
 
Punkty nie zostaną przyznane, kiedy: 
- wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w okresie 
dłuższym niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie, 
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy, 
członkowie organu zarządzającego (w zależności od formy prawnej 
prowadzonej działalności gospodarczej) , prokurenci figurują/ 
figurowali w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG, KRS) lub 
prowadzą/prowadzili działalność gospodarczej na podstawie innych 
przepisów prawa przed rozpoczęciem prowadzenia działalności 
gospodarczej przez wnioskodawcę, 
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10.  Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu (CSR) 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, 
czy wnioskodawca uwzględnia zasady społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  
 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 2 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności stosuje zasady 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) rozumiana jest jako 
koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania 
strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę 
środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. 
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie oświadczy, że stosuje w ramach 
prowadzonej działalności zasady społecznej odpowiedzialności 
biznesu, w tym zasady odnoszące się do przejrzystych praktyk 
biznesowych oraz w sposób precyzyjny i jednoznaczny opisze 
stosowane zasady CSR i przedstawi analizę interesariuszy i ich 
oczekiwań. Ponadto przedstawi analizę ryzyk w zakresie 
społecznego zaangażowania. Dodatkowo określi zasady, cele i 
sposoby ich realizacji związane z inwestowaniem w zasoby ludzkie, 
w ochronę środowiska i związane z relacjami z interesariuszami oraz 
określi zastosowane rozwiązania organizacyjno-procesowe, 
uwzględniające zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę 
środowiska i relacje z interesariuszami. 

2 

11.  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 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Rodzaj działalności gospodarczej będącej przedmiotem projektu 
dotyczy bezpośrednio nowoczesnych technologii informacyjnych 
lub komunikacyjnych.  
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy kod PKD 
działalności gospodarczej będącej przedmiotem projektu wpisuje 
się, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007 (na 

2 
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podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w: 
- Dział 61,  
- Dział 62 (z wyłączeniem 62.02.Z oraz 62.03.Z), 
- Dział 63, 
- kod PKD 26.80.Z, 
i dodatkowo powstałe w wyniku realizacji projektu produkty będą 
przeznaczone/stosowane lub usługi będą świadczone w 
pozostałych obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (z 
wyłączeniem informatyki) tj. biogospodarka, medycyna i zdrowie, 
automatyka lub energetyka niskoemisyjna.  
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca precyzyjnie i jednoznacznie wykaże, iż rozwiązania 
powstałe w wyniku realizacji projektu (nowe lub znacząco 
udoskonalone produkty/usługi) znajdą zastosowanie w pozostałych 
(poza informatyką) obszarach regionalnych inteligentnych 
specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020 roku.   

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. 

2 

12.  Analiza popytu i 
konkurencyjności 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i 
załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, 
czy wnioskodawca przeprowadził badanie rynku i analizę 
konkurencyjności, w celu rozpoznania faktycznego popytu i 
konkurencji. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 2 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca zapewnia o skutecznej sprzedaży produktu/usługi 
objętych projektem poprzez analizę popytu opartą o badania 
rynkowe (własne lub przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne) 

2 
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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 i 
konkurencyjności.  

13.  Nowe produkty/usługi Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
załącznikach. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, 
czy wnioskodawca w wyniku realizacji projektu wprowadzi 
przynajmniej jeden nowy produkt/usługę.  

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 2 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona przynajmniej 
jedna nowa usługa lub jeden nowy produkt dla wnioskodawcy lub 
dla rynku. 
 
Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt będzie 
dotyczył wyłącznie wprowadzenia znacząco ulepszonych 
produktów/usług. 
 
Wprowadzenie przynajmniej jednej nowej usługi lub jednego 
nowego produktu musi znaleźć odzwierciedlenie we wskazanych we 
wniosku o dofinansowanie wskaźnikach, w tym: „Liczba 
przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firmy (CI29)” lub „Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparcie w celu wprowadzenia produktów nowych dla 
rynku (CI28) oraz „Przychody ze sprzedaży nowych lub 
udoskonalonych produktów/procesów”. 

2 

14.  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. 
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Za każde 3% (punkty procentowe) obniżenia poziomu 
dofinansowania poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu 
procentowego wsparcia przyznany zostanie 1 pkt. – maksymalnie 6 
pkt. 

 

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP – ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA  
(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Wdrożenie wyników 
prac B+R  

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 
  
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
czy wnioskodawca w ramach projektu zaplanował wdrożenie 
wyników prac B+R. Dodatkowo sprawdzeniu podlegać będzie, czy 
wyniki prac B+R będą wdrażane w obszarach regionalnych 
inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020, czy poza nimi. 

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 12 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. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy w wyniku 
realizacji projektu wnioskodawca wdroży we własnym 
przedsiębiorstwie wyniki prac B+R (wyniki prac B+R 
przeprowadzonych bądź zleconych przez wnioskodawcę lub wyniki 
prac B+R planowane do zakupu), niezależnie od źródeł ich 
finansowania. Planowane wdrożenie wyników prac B+R musi być 
głównym celem projektu. 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca na dzień złożenia wniosku udokumentuje posiadanie 
wyników prac B+R przeprowadzonych bądź zleconych przez 
wnioskodawcę, których dotyczy planowane w ramach projektu 
wdrożenie (umowy o dofinansowanie, umowy zlecenia, 
sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i 
walidacji prototypów, projektów pilotażowych) lub udokumentuje 
planowany zakup wyników prac B+R, które będą wdrażane w 
ramach projektu (umowy warunkowe zakupu wyników prac B+R, 
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spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, w 
szczególności w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o 
dofinansowanie). 
Z przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż 
przeprowadzone, planowane do zakupu bądź zlecone prace B+R to 
prace, których dotyczy wdrożenie będące przedmiotem projektu. 
 
Ponadto, aby uzyskać punkty 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. 
Przyznanie punktów w ramach kryterium możliwe jest w przypadku 
spełnienia ww. przesłanek łącznie. 
 
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”. 
 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość 
uzyskania punktów w podkryterium: „Projekt dotyczy wdrożenia 
wyników prac B+R spoza zakresu regionalnych inteligentnych 
specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020”. 

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R spoza zakresu 
regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy w wyniku 
realizacji projektu wnioskodawca wdroży we własnym 
przedsiębiorstwie wyniki prac B+R (wyniki prac B+R 
przeprowadzonych bądź zleconych przez wnioskodawcę lub wyniki 
prac B+R planowane do zakupu), niezależnie od źródeł ich 
finansowania. Planowane wdrożenie wyników prac B+R musi być 
głównym celem projektu. 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca na dzień złożenia wniosku udokumentuje posiadanie 
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wyników prac B+R przeprowadzonych bądź zleconych przez 
wnioskodawcę, których dotyczy planowane w ramach projektu 
wdrożenie (umowy o dofinansowanie, umowy zlecenia, 
sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i 
walidacji prototypów, projektów pilotażowych) lub udokumentuje 
planowany zakup wyników prac B+R, które będą wdrażane w 
ramach projektu (umowy warunkowe zakupu wyników prac B+R, 
spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, w 
szczególności w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o 
dofinansowanie). 
Z przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż 
przeprowadzone, planowane do zakupu bądź zlecone prace B+R to 
prace, których dotyczy wdrożenie będące przedmiotem projektu. 
 
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”. 
 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość 
uzyskania punktów w podkryterium: „Projekt dotyczy wdrożenia 
wyników prac B+R z zakresu regionalnych inteligentnych 
specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020”. 

2.  Nakłady na działalność 
B+R oraz współpraca 
wnioskodawcy z 
innymi podmiotami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
czy: 

− wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R, 

− projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia 
współpracy z jednostką naukową, 

− wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających instytucje i 
przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 10 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R. 
 
Do nakładów na działalność B+R należy zaliczyć nakłady 
wewnętrzne (faktycznie poniesione nakłady bieżące oraz nakłady 
inwestycyjne), jak i nakłady zewnętrzne na działalność B+R 
poniesione przez wnioskodawcę w okresie nie dłuższym niż dwa 
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zamknięte lata obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie. W przypadku nowo utworzonych 
przedsiębiorstw lub wnioskodawców prowadzących działalność 
gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata, do nakładów na 
działalność B+R należy zaliczyć wielkość wydatków poniesionych na 
działalność B+R w okresie faktycznie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy wnioskodawca, na dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie udokumentuje wielkość 
ponoszonych nakładów na działalność B+R w okresie nie dłuższym 
niż dwa zamknięte lata obrachunkowe poprzedzające rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie lub w przypadku nowo utworzonych 
przedsiębiorstw oraz wnioskodawców prowadzących działalność 
gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata, w okresie faktycznie 
prowadzonej działalności gospodarczej (sprawozdanie GUS PNT-01 
lub inne dokumenty z których jasno będzie wynikało, iż 
wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R w określonej 
wysokości). 

Projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia 
współpracy z jednostką naukową. 
 
Jednostka naukowa oznacza organizację prowadzącą badania i 
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt. 83 
Rozporządzenia 651/2014. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy projekt 
obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy 
przez wnioskodawcę z jednostką naukową w zakresie jego realizacji, 
a wnioskodawca deklaruje podjęcie takiej współpracy.  
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy istnieć będzie faktyczna 
i należycie uzasadniona potrzeba podjęcia współpracy przez 
wnioskodawcę z jednostką naukową w kontekście zakresu 
przedmiotowego projektu oraz zadeklarowanie przez 
wnioskodawcę, iż podejmie taką współpracę. Współpraca z 
jednostką naukową podlega monitorowaniu oraz kontroli na etapie 
realizacji oraz trwałości projektu. 

2 

Wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających instytucje i 
przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców, w tym do klastrów 
lub organizacji branżowych. 
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W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy wnioskodawca 
prowadzi faktyczną współpracę w ramach podmiotów zrzeszających 
instytucje i przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców, w tym 
klastrów lub organizacji branżowych, do których przynależy. 
Podmiot zrzeszający musi być ukierunkowany na konkretną branżę 
zgodną z przedmiotem projektu wnioskodawcy lub zrzeszać 
podmioty z takich branż, które umożliwią wnioskodawcy podjęcie 
potencjalnej współpracy w przedmiocie produkcji, promocji lub 
sprzedaży produktów/usług oferowanych w wyniku realizacji 
projektu. 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 
udokumentuje przynależność do ww. podmiotów zrzeszających 
oraz wykaże i udokumentuje faktycznie prowadzoną współpracę w 
ramach ww. podmiotów zrzeszających. Z przedłożonych 
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie wnioskodawca przynależy do 
podmiotów zrzeszających instytucje i przedsiębiorców lub 
wyłącznie przedsiębiorców, w tym do klastrów lub organizacji 

branżowych oraz, że prowadzi współpracę w ramach ww. 

podmiotów zrzeszających. 
 
Punkty w tym kryterium nie będą przyznawane w przypadku, gdy 
przynależność do podmiotów zrzeszających instytucje i 
przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców, w tym do klastrów 
lub organizacji branżowych jest dla wnioskodawcy obligatoryjna, 
aby mógł on prowadzić działalność gospodarczą, której dotyczy 
projekt. 

3.  Internacjonalizacja Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
czy w wyniku realizacji projektu wnioskodawca rozszerzy 
działalność eksportową.  

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 5 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt zakłada rozszerzenie działalności eksportowej. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy przynajmniej jeden z 
wprowadzonych w wyniku realizacji projektu produkt będzie 
sprzedawany lub usługa będzie świadczona, na co najmniej jednym, 
nowym rynku zagranicznym. 

5 
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Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca przedłoży plan 
rozwoju eksportu, z którego będzie wynikało, iż przynajmniej jeden 
z wprowadzonych w wyniku realizacji projektu produkt będzie 
sprzedawany lub przynajmniej jedna z wprowadzanych w wyniku 
realizacji projektu usługa będzie świadczona, na co najmniej 
jednym, nowym rynku zagranicznym. 
Plan rozwoju eksportu powinien zawierać co najmniej wskazanie 
rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów 
lub usług planowanych do wprowadzenia w wyniku realizacji 
projektu, badanie wybranych rynków docelowych na podstawie 
przeprowadzonej analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, 
praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp dla produktu lub 
usługi planowanej do wprowadzenia w wyniku realizacji projektu 
oraz wskazanie i uzasadnienie działań, które będą realizowane przez 
wnioskodawcę w celu wejścia na wybrane rynki np. udział w 
zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, uzyskanie 
niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia 
produktu/usługi na wybrany rynek docelowy, wyszukiwanie i dobór 
partnerów na rynkach docelowych. 

4.  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, 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) należy rozumieć 
wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu 
(wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub 

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 29 pkt.). 
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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 
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 
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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 
gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim poziomie 
„intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin gospodarczych 
o wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na 
potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 
2014-2020”. 

7 

Projekt dotyczy działalności gospodarczej o przynajmniej średnio-
wysokim poziomie „intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem 
dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności B+R” 
sporządzonym na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w 
ramach RPO WL 2014-2020”. 
 
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 

5 
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„intensywności B+R” sporządzonym na potrzeby oceny wniosków o 
dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”. 

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 
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). 
 
Wdrożenie innowacji produktowej/procesowej musi znajdować 
odzwierciedlenie w wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach 
rezultatu bezpośredniego, tj. m.in. „Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji 
procesowych”, „Przychody ze sprzedaży nowych lub 
udoskonalonych produktów/procesów” 
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”.  

18 

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. 
 

14 
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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). 
 
Wdrożenie innowacji produktowej/procesowej musi znajdować 
odzwierciedlenie w wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach 
rezultatu bezpośredniego, tj. m.in. „Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji 
procesowych”, „Przychody ze sprzedaży nowych lub 
udoskonalonych produktów/procesów”. 
Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość 
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). 
 
Wdrożenie innowacji nietechnologicznej musi znajdować 
odzwierciedlenie w wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach 
rezultatu bezpośredniego, tj. m.in. „Liczba wprowadzonych 
innowacji nietechnologicznych”. 

4 

5.  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 

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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produktów/usług w stosunku do wartości wnioskowanego 
dofinansowania. 

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 
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. 

6 

6.  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 czy deklarowany do zatrudnienia przez 
wnioskodawcę personel będzie wysoko wykwalifikowany. 

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 12 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

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)”. 
 

6 
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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 
uprawnień/kwalifikacji oraz wymaganego stażu pracy, zgodnych z 
charakterem utworzonego stanowiska pracy (dyplomy, dokumenty 
potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień,  certyfikaty 
kursy, szkolenia, itp.). 

Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co najmniej trzy 
lub więcej pełnych etatów. 
 
Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca zadeklaruje przyrost 
zatrudnienia poprzez utworzenie co najmniej trzech 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. 
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 dwa pełne etaty ”. 

6 

Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co najmniej 
dwa pełne etaty. 

3 
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Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca zadeklaruje przyrost 
zatrudnienia poprzez utworzenie co najmniej dwóch pełnych 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 
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 trzy lub więcej pełnych 
etatów ”. 

7.  Komplementarność 
projektów 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników.  
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
powiązanie przedmiotowego projektu z innymi projektami 
realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę. 

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 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi 
projektami (innymi niż projekty badawczo-rozwojowe) 
realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę (dotyczy 
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych). 
 
Ponadto, punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku 
jednoznacznego i precyzyjnego wykazania przez wnioskodawcę 
spójności celów planowanego do realizacji projektu z celami 

2 
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pozostałych realizowanych/zrealizowanych przez wnioskodawcę 
projektów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 
udokumentuje fakt realizowania/zrealizowania ww. projektów 
powiązanych. Z przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie, 
wynikać, iż realizacja projektu opisanego w przedmiotowym 
wniosku o dofinansowanie jest bezpośrednio (tematycznie) 
powiązana z innymi projektami, których fakt 
realizowania/zrealizowania wnioskodawca dokumentuje. 

  Projekt jest bezpośrednio (tematycznie) powiązany z 
prowadzonym/przeprowadzonym przez wnioskodawcę projektem 
badawczo-rozwojowym (dotyczy projektów współfinansowanych 
ze środków zewnętrznych). 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku jednoznacznego i 
precyzyjnego wykazania przez wnioskodawcę, że projekt jest 
bezpośrednio (tematycznie) powiązany z realizowanym lub 
zrealizowanym projektem badawczo-rozwojowym. 
Ponadto, aby uzyskać punkty należy na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie udokumentować fakt realizacji/zrealizowania ww. 
projektu badawczo-rozwojowego. Udokumentowanie oznacza 
przedłożenie przez wnioskodawcę wszystkich stosownych 
dokumentów jednoznacznie wskazujących, iż realizacja projektu 
badawczo-rozwojowego jest bezpośrednio (tematycznie) 
powiązana z przedmiotowym projektem (w tym obligatoryjnie 
umów o dofinansowanie). 

2 

8.  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 6 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 
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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. 

1,5 

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. 

1,5 

W projekcie zaplanowano zastosowanie rozwiązań gwarantujących 
zmniejszenie poziomu hałasu. 
 
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. 

1,5 

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. 

1,5 

9.  Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu (CSR) 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, 
czy wnioskodawca uwzględnia zasady społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 2 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca posiada długofalową strategię rozwoju 
przedsiębiorstwa, która uwzględnia elementy i zasady społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR). 
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) rozumiana jest jako 
koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania 

2 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_CSR
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strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę 
środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. 
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
przedłoży długofalową strategię rozwoju przedsiębiorstwa, 
uwzględniającą zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, w 
tym zasady odnoszące się do przejrzystych praktyk biznesowych. 
Długofalowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniająca 
zasady CSR powinna zawierać (poza elementami strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa odnoszącymi się do produktu, ceny, promocji, 
dystrybucji i komunikacji) takie elementy jak m.in. analiza 
interesariuszy i ich oczekiwań; analiza ryzyk w zakresie społecznego 
zaangażowania; określone zasady, cele i sposoby ich realizacji 
związane z inwestowaniem w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska 
i relacjami z interesariuszami; niezbędne rozwiązania 
organizacyjno-procesowe, uwzględniające zwiększone inwestycje w 
zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami. 

10.  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 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Rodzaj działalności gospodarczej będącej przedmiotem projektu 
dotyczy bezpośrednio nowoczesnych technologii informacyjnych 
lub komunikacyjnych.  
 
Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy kod PKD 
działalności gospodarczej będącej przedmiotem projektu wpisuje 
się, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007 (na 
podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w: 
- Dział 61,  
- Dział 62 (z wyłączeniem 62.02.Z oraz 62.03.Z), 
- Dział 63, 
- kod PKD 26.80.Z, 
i dodatkowo powstałe w wyniku realizacji projektu produkty będą 
przeznaczone/stosowane lub usługi będą świadczone w 
pozostałych obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (z 
wyłączeniem informatyki) tj. biogospodarka, medycyna i zdrowie, 
automatyka lub energetyka niskoemisyjna.  

2 
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Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 
wnioskodawca precyzyjnie i jednoznacznie wykaże, iż rozwiązania 
powstałe w wyniku realizacji projektu (nowe lub znacząco 
udoskonalone produkty/usługi) znajdą zastosowanie w pozostałych 
(poza informatyką) obszarach regionalnych inteligentnych 
specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020 roku.   

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. 

2 

11.  Analiza popytu i 
konkurencyjności 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i 
załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, 
czy wnioskodawca przeprowadził badanie rynku i analizę 
konkurencyjności, w celu rozpoznania faktycznego popytu i 
konkurencji. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 2 pkt.). 

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 i 
konkurencyjności oraz na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
udokumentuje przeprowadzone badania rynkowe, przedkładając 
odpowiednie dokumenty. 

2 
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12.  Nowe produkty/usługi Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
załącznikach. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, 
czy wnioskodawca w wyniku realizacji projektu wprowadzi 
przynajmniej jeden nowy produkt/usługę.  

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry 
liczby punktów (maksymalnie można uzyskać 2 pkt.). 

Metody pomiaru  

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona przynajmniej 
jedna nowa usługa lub jeden nowy produkt dla wnioskodawcy lub 
dla rynku. 
 
Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt będzie 
dotyczył wyłącznie wprowadzenia znacząco ulepszonych 
produktów/usług. 
 
Wprowadzenie przynajmniej jednej nowej usługi lub jednego 
nowego produktu musi znaleźć odzwierciedlenie we wskazanych we 
wniosku o dofinansowanie wskaźnikach, w tym: „Liczba 
przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firmy (CI29)” lub „Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparcie w celu wprowadzenia produktów nowych dla 
rynku (CI28) oraz „Przychody ze sprzedaży nowych lub 
udoskonalonych produktów/procesów”. 

2 

13.  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 

 



597 
 

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP 
(PROJEKTY OBJĘTE POMOCĄ ZWROTNĄ) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Wdrożenie wyników prac 
B+R oraz regionalne 
inteligentne specjalizacje 
 
 
 
 
 
 
 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy 
wnioskodawca w ramach projektu zaplanował wdrożenie wyników prac 
B+R. Dodatkowo sprawdzeniu podlegać będzie, czy projekt dotyczy 
regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020, czy poza nimi. 

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 14 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt dotyczy regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z 
Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020. 

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy projekt dotyczy 
regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020. 

Aby uzyskać punkty kod działalności gospodarczej wg. PKD 2007, której 
dotyczy projekt, wskazany we wniosku o dofinansowanie (zgodny z 
charakterem projektu) zawarty jest w Indykatywnej liście kodów PKD 
wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa 
Lubelskiego stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

6 

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R 

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy w wyniku realizacji 
projektu wnioskodawca wdroży we własnym przedsiębiorstwie wyniki prac 
B+R (wyniki prac B+R przeprowadzonych bądź zleconych przez 
wnioskodawcę lub wyniki prac B+R planowane do zakupu), niezależnie od 
źródeł ich finansowania. Planowane wdrożenie wyników prac B+R musi być 
głównym celem projektu.  

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca 
udokumentuje posiadanie wyników prac B+R przeprowadzonych bądź 
zleconych przez wnioskodawcę, których dotyczy planowane w ramach 
projektu wdrożenie (umowy o dofinansowanie, umowy zlecenia, 
sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i walidacji 
prototypów, projektów pilotażowych) lub udokumentuje planowany zakup 
wyników prac B+R, które będą wdrażane w ramach projektu (umowy 
warunkowe zakupu wyników prac B+R, spełniające wymogi określone w 

8 
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Regulaminie konkursu, w szczególności w Instrukcji wypełniania 
załączników do wniosku o dofinansowanie). 

Dokumenty potwierdzające istnienie wyników prac B+R planowanych do 
wdrożenia w ramach projektu muszą być opatrzone datą nie późniejszą niż 
dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Z przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż 
przeprowadzone, planowane do zakupu bądź zlecone prace B+R to prace, 
których dotyczy wdrożenie będące przedmiotem projektu. 

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”. 

2.  Nakłady na działalność 
B+R oraz współpraca 
wnioskodawcy z innymi 
podmiotami 

Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy: 
- wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R, 
- projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy z 
jednostką naukową, 
-  wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających instytucje i 
przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 6 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R. 

Do nakładów na działalność B+R należy zaliczyć nakłady wewnętrzne 
(faktycznie poniesione nakłady bieżące oraz nakłady inwestycyjne), jak i 
nakłady zewnętrzne na działalność B+R poniesione przez wnioskodawcę w 
okresie poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie, jednak nie 
dłuższym niż dwa zamknięte lata obrachunkowe poprzedzające rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku nowo utworzonych 
przedsiębiorstw lub wnioskodawców prowadzących działalność 
gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata, do nakładów na działalność 
B+R należy zaliczyć wielkość wydatków poniesionych na działalność B+R w 
okresie faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej. 
Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy wnioskodawca udokumentuje 
wielkość ponoszonych nakładów na działalność B+R w okresie 
poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie, jednak w  okresie nie 
dłuższym niż dwa zamknięte lata obrachunkowe poprzedzające rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie lub w przypadku nowo utworzonych 
przedsiębiorstw oraz wnioskodawców prowadzących działalność 
gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata, w okresie faktycznie 
prowadzonej działalności gospodarczej (sprawozdanie GUS PNT-01 lub 

2 
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inne dokumenty z których jasno będzie wynikało, iż wnioskodawca ponosił 
nakłady na działalność B+R w określonej wysokości). 
Dokumentów potwierdzających nabycie przez wnioskodawcę opinii o 
innowacyjności nie uznaje się za potwierdzenie nakładów poniesionych na 
działalność B+R i nie stanowią one podstawy do przyznania punktów. 

Projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy z 
jednostką naukową. 

Jednostka naukowa oznacza organizację prowadzącą badania i 
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia 
651/2014.  

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy projekt obejmuje 
działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy przez 
wnioskodawcę z jednostką naukową w zakresie jego realizacji, a 
wnioskodawca deklaruje podjęcie takiej współpracy. 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy istnieć będzie faktyczna i 
należycie uzasadniona potrzeba podjęcia współpracy przez wnioskodawcę 
z jednostką naukową w kontekście zakresu przedmiotowego projektu oraz 
zadeklarowanie przez wnioskodawcę, iż podejmie taką współpracę. 
Współpraca z jednostką naukową podlega monitorowaniu oraz kontroli na 
etapie realizacji oraz trwałości projektu. 

2 

  Wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających podmioty z branży 
zgodnej z przedmiotem projektu, w tym do stowarzyszeń branżowych 
zgodnych z przedmiotem projektu oraz prowadzi w ramach ww. 
podmiotów faktyczną współpracę.  

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy wnioskodawca 
prowadzi faktyczną współpracę w ramach podmiotów zrzeszających 
instytucje i przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców, w tym 
klastrów lub organizacji branżowych, do których przynależy. Podmiot 
zrzeszający musi być ukierunkowany na konkretną branżę zgodną z 
przedmiotem projektu wnioskodawcy lub zrzeszać podmioty z takich 
branż, które umożliwią wnioskodawcy podjęcie potencjalnej współpracy w 
przedmiocie produkcji, promocji lub sprzedaży produktów/usług 
oferowanych w wyniku realizacji projektu. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca 

wykaże i udokumentuje zarówno przynależność do podmiotów 

zrzeszających, jak również faktycznie prowadzoną współpracę z 

podmiotami zrzeszającymi podmioty z branży zgodnej z przedmiotem 

projektu (realnie podejmowane inicjatywy, itp.). Punkty nie zostaną 

przyznane, w przypadku gdy wnioskodawca przedłoży wyłącznie 

2  
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dokumenty potwierdzające przynależność do podmiotów zrzeszających lub 

gdy podmiot zrzeszający nie działa w branży zgodnej z przedmiotem 

projektu. 

Punkty w tym kryterium nie będą przyznawane w przypadku, gdy 
przynależność do podmiotów zrzeszających instytucje i przedsiębiorców 
lub wyłącznie przedsiębiorców, w tym do klastrów lub organizacji 
branżowych jest dla wnioskodawcy obligatoryjna, aby mógł on prowadzić 
działalność gospodarczą, której dotyczy projekt. 

3.  Internacjonalizacja Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy w 
wyniku realizacji projektu wnioskodawca rozszerzy działalność 
eksportową. 

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 4 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt zakłada rozszerzenie działalności eksportowej. 

W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy przynajmniej jeden z 
wprowadzonych w wyniku realizacji projektu produkt będzie sprzedawany 
lub usługa będzie świadczona, na co najmniej jednym, nowym rynku 
zagranicznym. 

Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca przedłoży plan rozwoju 
eksportu, z którego będzie wynikało, iż przynajmniej jeden z 
wprowadzonych w wyniku realizacji projektu produkt będzie sprzedawany 
lub przynajmniej jedna z wprowadzanych w wyniku realizacji projektu 
usługa będzie świadczona, na co najmniej jednym, nowym rynku 
zagranicznym. 
Plan rozwoju eksportu powinien zawierać co najmniej wskazanie rynków 
docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług 
planowanych do wprowadzenia w wyniku realizacji projektu, badanie 
wybranych rynków docelowych na podstawie przeprowadzonej analizy 
aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad 
warunkujących dostęp dla produktu lub usługi planowanej do 
wprowadzenia w wyniku realizacji projektu oraz wskazanie i uzasadnienie 
działań, które będą realizowane przez wnioskodawcę w celu wejścia na 
wybrane rynki np. udział w zagranicznych imprezach targowo-
wystawienniczych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających 
do wprowadzenia produktu/usługi na wybrany rynek docelowy, 
wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. 

4 
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4.  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” 
sporządzonym 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, 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) 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 

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.). 
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pracowników, aby dokonać podziału pracy w ramach pionów 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 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”. 

5 

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”.  

3 
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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”. 

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 w skali rynku 
międzynarodowego. 

Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy zapisy zawarte w 
przedłożonej opinii o innowacyjności nie potwierdzają  międzynarodowej 
skali innowacyjności lub gdy z innych ogólnodostępnych informacji wynika, 
że wdrażana innowacja jest znana i stosowana dłużej niż 3 lata w skali rynku 
międzynarodowego. 

Wdrożenie innowacji produktowej/procesowej musi znajdować 
odzwierciedlenie w wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach rezultatu 
bezpośredniego, tj. m.in. „Liczba wprowadzonych innowacji 
produktowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji procesowych”, 
„Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów/procesów” 

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”. 

10 

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. 

8 
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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 zapisy zawarte w 
przedłożonej opinii o innowacyjności nie potwierdzają krajowej skali 
innowacyjności lub gdy z innych ogólnodostępnych informacji wynika, że 
wdrażana innowacja jest znana i stosowana dłużej niż 3 lata w skali rynku 
polskiego. 

Wdrożenie innowacji produktowej/procesowej musi znajdować 
odzwierciedlenie w wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach rezultatu 
bezpośredniego, tj. m.in. „Liczba wprowadzonych innowacji 
produktowych”, „Liczba wprowadzonych innowacji procesowych”, 
„Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów/procesów”. 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość 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 przedłożona opinia o 
innowacyjności nie potwierdza wdrożenia innowacji nietechnologicznej lub 
gdy z innych ogólnodostępnych informacji wynika, że wnioskodawca nie 
wdroży innowacji nietechnologicznej co najmniej w skali rynku 
regionalnego.Wdrożenie innowacji nietechnologicznej musi znajdować 
odzwierciedlenie w wybranych przez wnioskodawcę wskaźnikach rezultatu 
bezpośredniego, tj. m.in. „Liczba wprowadzonych innowacji 
nietechnologicznych”. 

3 

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 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
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Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 7 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co najmniej jeden pełny 
etat (dotyczy wyłącznie mikroprzedsiębiorstw). 
 
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)”. 

 

Przyznanie punktów w niniejszym kryterium wyklucza przyznanie punktów 
w kryterium „Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co 
najmniej dwa pełne etaty (dotyczy małych przedsiębiorstw)” oraz w 
kryterium „Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co najmniej 
trzy pełne etaty (dotyczy średnich przedsiębiorstw)” 

7 

Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co najmniej dwa pełne 
etaty (dotyczy wyłącznie małych przedsiębiorstw). 
 
Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca zadeklaruje przyrost 
zatrudnienia poprzez utworzenie co najmniej dwóch 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 utrzymania ich przez okres trwałości projektu. 

Przez przyrost zatrudnienia należy rozumieć różnicę pomiędzy liczbą 
zatrudnionych po projekcie a średnioroczną liczbą zatrudnionych w 

7 
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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)”. 
 
Przyznanie punktów w niniejszym kryterium wyklucza przyznanie punktów 
w kryterium „Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co 
najmniej jeden pełny etat (dotyczy mikroprzedsiębiorstw)” oraz w 
kryterium „Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co najmniej 
trzy pełne etaty (dotyczy średnich przedsiębiorstw)” 

Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co najmniej trzy pełne 
etaty (dotyczy wyłącznie średnich przedsiębiorstw). 
 
Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca zadeklaruje przyrost 
zatrudnienia poprzez utworzenie co najmniej trzech 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 utrzymania 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. 

Deklarowana wielkość planowanego zatrudnienia musi znajdować 
odzwierciedlenie we wskaźniku „Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach (CI8)”. 
 
Przyznanie punktów w niniejszym kryterium wyklucza przyznanie punktów 
w kryterium „Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co 
najmniej jeden pełny etat (dotyczy mikroprzedsiębiorstw)” oraz w 

7 
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kryterium „Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu o co najmniej 
dwa pełne etaty (dotyczy małych przedsiębiorstw)”. 

6. Miejsce odprowadzania 
podatku dochodowego 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie adres 
Urzędu Skarbowego, z którym rozlicza się wnioskodawca.  

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 11 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Urząd Skarbowy, do którego wnioskodawca odprowadza podatek 
dochodowy znajduje się na terenie województwa lubelskiego. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca 
odprowadza podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie 
województwa lubelskiego. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zeznania podatkowego 
złożonego za ostatni zamknięty okres obrachunkowy. W przypadku 
nowopowstałych przedsiębiorstw, które nie zamknęły jeszcze pierwszego 
okresu obrachunkowego punkty zostaną przyznane, jeżeli wnioskodawca 
przedłoży dokument potwierdzający zapłatę zaliczki na podatek 
dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego na terenie województwa 
lubelskiego.  

W przypadku spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, punkty zostaną 
przyznane jeżeli wszyscy wspólnicy odprowadzają podatek dochodowy do 
Urzędu Skarbowego na terenie województwa lubelskiego. 

11 

7. Komplementarność 
projektów 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
powiązanie przedmiotowego projektu z innymi projektami 
realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę. 

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 

Projekt jest realizowany przez przedsiębiorstwo (wnioskodawcę), które 
powstało i rozpoczęło działalność gospodarczą dzięki wsparciu 
zewnętrznemu (pomocy krajowej lub unijnej). 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca 
udokumentuje fakt powstania przedsiębiorstwa i rozpoczęcia działalności 
gospodarczej przez wnioskodawcę przy udziale 

2 
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finansowania/współfinansowania ze środków zewnętrznych. Z 
przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż 
wnioskodawca powstał i rozpoczął działalność dzięki wsparciu 
zewnętrznemu (pomocy krajowej lub unijnej). 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi 
projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę (dotyczy 
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym 
kredytów i pożyczek, nie dotyczy projektów badawczo-rozwojowych). 

Ponadto, punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku 
jednoznacznego i precyzyjnego wykazania przez wnioskodawcę spójności 
celów planowanego do realizacji projektu z celami pozostałych 
realizowanych/zrealizowanych przez wnioskodawcę projektów, 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca 
udokumentuje fakt realizowania/zrealizowania ww. projektów 
powiązanych. Z przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie, wynikać, 
iż realizacja projektu opisanego w przedmiotowym wniosku o 
dofinansowanie jest bezpośrednio (tematycznie) powiązana z innymi 
projektami, których fakt realizowania/zrealizowania wnioskodawca 
dokumentuje. 

2 

Projekt jest bezpośrednio (tematycznie) powiązany z 
prowadzonym/przeprowadzonym przez wnioskodawcę projektem 
badawczo-rozwojowym (dotyczy projektów współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych, w tym kredytów i pożyczek). 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku jednoznacznego i 
precyzyjnego wykazania przez wnioskodawcę, że projekt jest bezpośrednio 
(tematycznie) powiązany z realizowanym lub zrealizowanym projektem 
badawczo-rozwojowym. 

Ponadto, aby uzyskać punkty należy udokumentować fakt 
realizacji/zrealizowania ww. projektu badawczo-rozwojowego. 
Udokumentowanie oznacza przedłożenie przez wnioskodawcę wszystkich 
stosownych dokumentów jednoznacznie wskazujących, iż realizacja 
projektu badawczo-rozwojowego jest bezpośrednio (tematycznie) 
powiązana z przedmiotowym projektem (w tym obligatoryjnie umów o 
dofinansowanie). 

2 

8. 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. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
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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. 

Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 4 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. 

1 

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. 

1 

W projekcie zaplanowano zastosowanie rozwiązań gwarantujących 
zmniejszenie poziomu hałasu. 

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. 

1 

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 

1 

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

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy 
Wnioskodawca należy do sektora mikroprzedsiębiorstw. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). Ocena kryterium będzie polegała na 
przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 2 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty  

Wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorstwa. 2 



610 
 

 
Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy wnioskodawca posiada 
status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów zał. I Rozporządzenia 
Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu 

10. Nowopowstałe 
przedsiębiorstwo 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy 
wnioskodawca jest nowopowstałym przedsiębiorcą. 

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 5pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty  

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 
nie dłuższym niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

Punkty nie zostaną przyznane, kiedy: 
- wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 
24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy, 
członkowie organu zarządzającego (w zależności od formy prawnej 
prowadzonej działalności gospodarczej), prokurenci figurują/ figurowali w 
rejestrze przedsiębiorców (CEIDG, KRS) lub prowadzą/prowadzili 
działalność gospodarczej na podstawie innych przepisów prawa przed 
rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez 
wnioskodawcę, 

5 

11. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu 
(CSR) 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy 
wnioskodawca uwzględnia zasady społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 2 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca posiada długofalową strategię rozwoju przedsiębiorstwa, 
która uwzględnia elementy i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR). 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) rozumiana jest jako koncepcja, 
według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii 

2 
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dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a 
także relacje z różnymi grupami interesariuszy. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca 
przedłoży długofalową strategię rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniającą 
zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zasady odnoszące się 
do przejrzystych praktyk biznesowych. 

Długofalowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniająca zasady 
CSR powinna zawierać (poza elementami strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa odnoszącymi się do produktu, ceny, promocji, dystrybucji 
i komunikacji) takie elementy jak m.in. analiza interesariuszy i ich 
oczekiwań; analiza ryzyk w zakresie społecznego zaangażowania; określone 
zasady, cele i sposoby ich realizacji związane z inwestowaniem w zasoby 
ludzkie, w ochronę środowiska i relacjami z interesariuszami; niezbędne 
rozwiązania organizacyjno-procesowe, uwzględniające zwiększone 
inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z 
interesariuszami. 

12. 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 4 pkt.). 

Metody pomiaru  Możliwe punkty 

Rodzaj działalności gospodarczej będącej przedmiotem projektu dotyczy 
bezpośrednio nowoczesnych technologii informacyjnych lub 
komunikacyjnych. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy kod PKD działalności 
gospodarczej będącej przedmiotem projektu wpisuje się, zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności PKD 2007 (na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) w: 
- Dział 61, 
- Dział 62 (z wyłączeniem 62.02.Z oraz 62.03.Z), 
- Dział 63, 
- kod PKD 26.80.Z, 
i dodatkowo powstałe w wyniku realizacji projektu produkty będą 
przeznaczone/stosowane lub usługi będą świadczone w pozostałych 
obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (z wyłączeniem 

2 
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informatyki) tj. biogospodarka, medycyna i zdrowie, automatyka lub 
energetyka niskoemisyjna. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca 
precyzyjnie i jednoznacznie wykaże, iż rozwiązania powstałe w wyniku 
realizacji projektu (nowe lub znacząco udoskonalone produkty/usługi) 
znajdą zastosowanie w pozostałych (poza informatyką) obszarach 
regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku. 

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. 

2 

13. Analiza popytu i 
konkurencyjności 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i załączników. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy 
wnioskodawca przeprowadził badanie rynku i analizę konkurencyjności, w 
celu rozpoznania faktycznego popytu i konkurencji. 

 Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 2 pkt.). 

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 
przedstawi w dokumentacji aplikacyjnej rzetelną analizę popytu i 
konkurencyjności oraz na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
udokumentuje przeprowadzone badania rynkowe, przedkładając 
odpowiednie dokumenty. 

2 

14. Nowe produkty/usługi Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz załącznikach. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
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W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy 
wnioskodawca w wyniku realizacji projektu wprowadzi przynajmniej jeden 
nowy produkt/usługę. 

Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona przynajmniej jedna 
nowa usługa lub jeden nowy produkt dla wnioskodawcy lub dla rynku. 

Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt będzie dotyczył 
wyłącznie wprowadzenia znacząco ulepszonych produktów/usług. 

Wprowadzenie przynajmniej jednej nowej usługi lub jednego nowego 
produktu musi znaleźć odzwierciedlenie we wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie wskaźnikach, w tym: „Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)” lub 
„Liczba przedsiębiorstw objętych wsparcie w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla rynku (CI28) oraz „Przychody ze sprzedaży nowych 
lub udoskonalonych produktów/procesów”. 

4 

15. Lokalizacja projektu Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz załącznikach. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy 
projekt jest zlokalizowany na obszarze funkcjonalnym jednego z miast 
subregionalnych tj. MOF Biała Podlaska, MOF Chełm, MOF Puławy lub MOF 
Zamość.   

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 

0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 5 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt jest zlokalizowany na obszarze funkcjonalnym jednego z miast 

subregionalnych tj.: 

MOF Biała Podlaska: miasto Biała Podlaska, gmina Biała Podlaska;  

MOF Chełm: miasto Chełm, gminy Chełm i Kamień;  

MOF Puławy: miasto Puławy, gminy: Puławy, Końskowola, Janowiec, 

Kazimierz Dolny i Żyrzyn;  

MOF Zamość: miasto Zamość, gminy Zamość, Sitno i Łabunie  

 

Punkty zostaną przyznane jeżeli projekt jest zlokalizowany na obszarze 

funkcjonalnym jednego z miast subregionalnych tj. Chełma, Białej Podlaski, 

Zamościa lub Puław. 

5 

16. 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 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
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procentowego poziomu dofinansowania ze środków UE w stosunku do 
maksymalnego dopuszczalnego poziomu wsparcia. 

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 

 

 

3.9 Udział w targach i misjach 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Liczba planowanych 

zagranicznych kontraktów 

handlowych  

Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na 

podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 

 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie wartość docelowa wskaźnika rezultatu 

bezpośredniego „Liczba kontraktów handlowych 

zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte 

w zakresie internacjonalizacji”. 

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 15 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy w projekcie 
założono realizację wskaźnika „Liczba kontraktów 
handlowych zagranicznych podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji” na 
poziomie: 

• 2 lub więcej zagranicznych kontraktów handlowych – 15 
pkt; 

• 1 zagraniczny kontrakt handlowy – 12 pkt. 

15 

2. Wejście na nowe zagraniczne 

rynki 

 Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na 

podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 

 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie, czy w wyniku realizacji projektu założono wejście 

przedsiębiorstwa na nowe zagraniczne rynki zbytu (na 

których do tej pory wnioskodawca nie prowadził sprzedaży).    

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 15 pkt.). 
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Metody pomiaru Możliwe punkty 

Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy w projekcie 

założono realizację wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw, 

które weszły na nowe zagraniczne rynki”. 

 

15 

3. Stabilność firmy Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie czas prowadzenia przez wnioskodawcę działalności 

gospodarczej. 

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 15 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca 

prowadzi działalność gospodarczą przez okres przynajmniej 

12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

15 

4. Komplementarność Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

Kryterium promuje wnioskodawców, którzy realizują bądź 

zrealizowali projekt powiązany z ofertą wnioskodawcy 

będącą przedmiotem internacjonalizacji. 

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 10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku 

jednoznacznego i precyzyjnego wykazania przez 

wnioskodawcę, że oferowane do sprzedaży na rynkach 

zagranicznych produkty/usługi, które wnioskodawca będzie 

prezentował na targach lub misjach gospodarczych, są 

powiązane z innymi projektami 

realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę 

(współfinansowanymi ze środków zewnętrznych w tym 

przyznawanych w ramach instrumentów finansowych Unii 

Europejskiej). 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie, gdy wnioskodawca 

udokumentuje realizację projektu komplementarnego. 

10 
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5. Produkty/usługi w ofercie 

wnioskodawcy 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

Kryterium promuje wnioskodawców posiadających w swojej 

ofercie i opisanych w strategii biznesowej w zakresie 

internacjonalizacji/planie działalności przedsiębiorstwa lub 

innym równoważnym dokumencie co najmniej dwa 

produkty/usługi, które będą przedmiotem sprzedaży 

zagranicznej. 

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 10 pkt.) 
 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku 

jednoznacznego i precyzyjnego wykazania przez 

wnioskodawcę przynajmniej dwóch różnych rodzajowo 

produktów lub usług, które będą promowane na 

targach/wystawach/misjach gospodarczych i które będą 

przedmiotem sprzedaży zagranicznej, zgodnie ze strategią 

biznesową w zakresie internacjonalizacji/planem 

działalności przedsiębiorstwa lub innym równoważnym 

dokumentem. 

Za dwa różne rodzajowo produkty uznaje się produkty o 

różnym składzie surowcowym lub różnej technologii ich 

wytwarzania lub różnym sposobie użytkowania lub 

zdolności do zaspokajania odmiennych potrzeb 

konsumenta. 

10 

6.  Jakość oferty  Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

Kryterium promuje wnioskodawców, którzy ponieśli nakłady 

na działalność B + R w związku z produktem/ usługą, która 

będzie promowana na targach wystawach lub misjach 

gospodarczych, w których uczestniczy wnioskodawca.  

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 9 pkt.) 

Metody pomiaru 
Możliwe punkty 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie jeżeli wnioskodawca 

wykaże, że ponosił nakłady na działalność B + R w związku 

z co najmniej jednym produktem/usługą, która będzie 

promowana na targach wystawach lub misjach 

gospodarczych, w których uczestniczy wnioskodawca. 

9 
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7.  Zgodność projektu z 

Regionalną Strategią Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 

2020 r. 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz załączników. 

Weryfikacja kryterium polegać będzie na sprawdzeniu, czy 

produkt/usługa, z którym wnioskodawca uczestniczy w 

targach wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu 

zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 roku? 

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 20 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy  

przynajmniej jeden produkt/usługa, z którym wnioskodawca 

uczestniczy w targach wpisuje się w katalog regionalnych 

inteligentnych specjalizacji określonych w Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.  

20 

8.  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 każdy 1% (punkt procentowy) obniżenia poziomu 

dofinansowania poniżej maksymalnego dopuszczalnego 

poziomu procentowego wsparcia przyznany zostanie 1 pkt. 

– maksymalnie 6 pkt. 

6 



618 
 

DZIAŁANIE 4.2 PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Wartość redukcji CO2 Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 

 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie wartość 
redukcji CO2 na podstawie szacowanego rocznego spadku emisji CO2 
wyrażonego w tonach CO2 w skali roku. 

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 

Wartość redukcji CO2. 
 
Kryterium weryfikuje wielkość redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery 
(t CO2). 
 
W celu określenia wielkości redukcji emisji CO2 należy zliczyć łączny 
szacunkowy roczny spadek CO2 (t CO2/rok) na koniec pierwszego roku od 
momentu zakończenia realizacji projektu. 
 

Redukcja CO2 stanowi iloczyn rocznej produkcji energii oraz wskaźnika 
emisyjności CO2 paliwa stosowanego przed realizacją projektu lub 
wskaźnika emisyjności CO2 węgla kamiennego, w przypadku, gdy 
wnioskodawca nie stosował innych paliw. Należy założyć, że energia 
odnawialna jest neutralna i nie emituje CO2, dlatego wielkość redukcji 
można wyliczyć na bazie ilości energii w GJ możliwej do wyprodukowania 
przez wspartą infrastrukturę w ciągu roku (wielkość tej energii należy 
wyliczyć z mocy produkcyjnej instalacji OZE wyrażonej w MW, mnożąc ją 
przez zakładany czas pracy urządzenia i przeliczając na GJ stosując 
zależność 1 MWh = 3,6 GJ). Następnie należy wyliczyć wskaźnik emisji CO2 
(WE) dla paliwa, które służyło do produkcji tej energii przed realizacją 
projektu (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, 
drewno opałowe itd.) lub dla węgla kamiennego, w przypadku gdy 
wnioskodawca nie produkował wcześniej energii (zgodnie z metodologią 
przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dn. 27 lutego 
2015r.). Dane dotyczące wskaźników emisji CO2 i rodzajów działalności 
należy pobrać z raportów Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 

18 
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Emisjami (KOBiZE), Dane w raportach są podawane w jednostkach kg/GJ, 
dlatego wyliczenia należy podzielić przez 1000 i podać w tonach. 

 
W przypadku projektów dotyczących produkcji biopaliw i 

biokomponentów II i III generacji wartości emisji CO2 należy policzyć 

zgodnie z metodyką zawartą w Załączniku do Ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r o biopaliwach i biokomponentach (Dz.U. 2019 poz. 1155 z póź. zm.). 

 
Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie danych pochodzących ze 
wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, 
uszeregowanych od najwyższej wartości redukcji CO2 do najniższej, a 
następnie podzielenie skali na cztery równoliczne podzbiory, przy czym w 
przypadku gdy liczba wniosków jest niepodzielna przez 4 powiększa się 
podzbiór najwyższej punktowany w ramach kryterium. 
 
Projektów, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie 
podano wartości redukcji CO2 wskaźnika nie uwzględnia się w zestawieniu 
i w ustalaniu podzbiorów 
 
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z podzbioru zawierającego 
najwyższe wartości:  
18 pkt –1 podzbiór 
16 pkt – 2 podzbiór 
14 pkt – 3 podzbiór 
12 pkt – 4 podzbiór 

0 pkt. - projekty, dla których nie podano wartości redukcji CO2 lub 
wykazano wartość 0,00. 

 

W przypadku gdy na etapie oceny merytorycznej nastąpi zmiana danych do 
wyliczenia wartości redukcji CO2 to nastąpi ponowne wyliczenie wartości 
ww. wskaźnika w celu przyporządkowywania jej do określonych już 
zbiorów. 

2.  Obszar występowania 
emisji pyłu PM10 

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

 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy 
miejsce realizacji projektu dotyczy powiatu, na którym występowała 
największa emisja pyłu PM10 w województwie lubelskim w 2017 roku. 

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

Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 6 pkt.). 
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Punkty są przyznawane za spełnienie tylko jednego z niżej wymienionych 
warunków 

Metody pomiaru  Możliwe punkty 

Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu 

PM10 w roku 2017 wyniosła powyżej 1501 Mg/rok. 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na 

obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła 

powyżej 1501 Mg/rok zgodnie z Raportem o stanie Województwa 

Lubelskiego w 2017 roku, opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Lublinie (Mapa nr 3 Emisja pyłu PM10 w 

województwie lubelskim w 2017 r.) - dotyczy powiatów: M. Lublin, lubelski, 

zamojski, bialski. 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryteriach: „Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na 

którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 1001 do 1500 

Mg/rok”, „Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość 

emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 751 do 1000 Mg/rok”, „Projekt 

zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w 

roku 2017 wyniosła od 501 do 750 Mg/rok”. 

6 

Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu 

PM10 w roku 2017 wyniosła od 1001 do 1500 Mg/rok. 

 

Punkty zostaną przyznane, w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na 

obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 

1001 do 1500 Mg/rok, zgodnie z Raportem o stanie Województwa 

Lubelskiego w 2017 roku, opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Lublinie (Mapa nr 3 Emisja pyłu PM10 w 

województwie lubelskim w 2017 r.) - dotyczy powiatów: łukowski, 

lubartowski, puławski, kraśnicki, biłgorajski, tomaszowski, chełmski.  

 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryteriach: „Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na 

którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła powyżej 1501 

5 
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Mg/rok”, „Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość 

emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 751 do 1000 Mg/rok”, „Projekt 

zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w 

roku 2017 wyniosła od 501 do 750 Mg/rok”. 

Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu 

PM10 w roku 2017 wyniosła od 751 do 1000 Mg/rok.  

 

Punkty zostaną przyznane, w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na 

obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 

751 do 1000 Mg/rok, zgodnie z Raportem o stanie Województwa 

Lubelskiego w 2017 roku, opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Lublinie (Mapa nr 3 Emisja pyłu PM10 w 

województwie lubelskim w 2017 r.) - dotyczy powiatów: radzyński, 

krasnostawski, hrubieszowski. 

 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryteriach: „Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na 

którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła powyżej 1501 

Mg/rok”, „Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość 

emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 1001 do 1500 Mg/rok”, „Projekt 

zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w 

roku 2017 wyniosła od 501 do 750 Mg/rok”.  

4 

Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu 

PM10 w roku 2017 wyniosła od 501 do 750 Mg/rok. 

 

Punkty zostaną przyznane, w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na 

obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 

501 do 750 Mg/rok, zgodnie z Raportem o stanie Województwa 

Lubelskiego w 2017 roku, opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Lublinie (Mapa nr 3 Emisja pyłu PM10 w 

województwie lubelskim w 2017 r.) - dotyczy powiatów: parczewski, 

włodawski, łęczyński, świdnicki, rycki, opolski, janowski, M. Chełm. 

 

3 
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Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryteriach: „Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na 

którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła powyżej 1501 

Mg/rok”, „Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość 

emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 1001 do 1500 Mg/rok”, „Projekt 

zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w 

roku 2017 wyniosła od 751 do 1000 Mg/rok”.  

 

Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu 

PM10 w roku 2017 wyniosła poniżej 500 Mg/rok. 

 

Punkty zostaną przyznane, w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na 

obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła 

poniżej 500 Mg/rok, zgodnie z Raportem o stanie Województwa 

Lubelskiego w 2017 roku, opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Lublinie (Mapa nr 3 Emisja pyłu PM10 w 

województwie lubelskim w 2017 r.) - dotyczy powiatów: M. Biała Podlaska, 

M. Zamość. 

 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 
punktów w podkryteriach: „Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na 
którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła powyżej 1501 
Mg/rok”, „Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość 
emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 1001 do 1500 Mg/rok”, „Projekt 
zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w 
roku 2017 wyniosła od 751 do 1000 Mg/rok”, „Projekt zlokalizowany jest 
na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła 
od 501 do 750 Mg/rok”. 

2 

3. Redukcja emisji pyłu PM10  Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 

 
W ramach kryterium weryfikacji podlega zastosowanie rozwiązań 
przyczyniających się do redukcji emisji pyłu PM10. 

 

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 10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Redukcja emisji pyłu PM10. 10 
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Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy w projekcie zaplanowano 
zastosowanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji pyłu PM10. 
Punkty nie zostaną przyznane, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie opisze 
i jednoznacznie nie wskaże, które z rozwiązań zastosowanych w projekcie 
przyczyniają się do redukcji emisji pyłu PM10 i w jaki sposób.  
 
Dla projektów, w wyniku realizacji których emisja pyłu PM10 nie 
występuje, a które z uwagi na swój charakter nie przyczyniają się do 
redukcji pyłu PM10, kryterium uznaje się za spełnione. 

 

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

 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie,  na 
jakim obszarze realizowany jest projekt. 

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 

Projekt zlokalizowany jest na obszarach wiejskich. 

Punkty zostaną przyznane, w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na 
obszarze wiejskim, tj.: w gminie wiejskiej, zgodnie z klasyfikacją GUS.  

 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 
punktów w podkryterium:  „Projekt zlokalizowany jest na obszarach 
miejsko-wiejskich.” 

6 

Projekt zlokalizowany jest na obszarach miejsko-wiejskich. 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na 
obszarze miejsko-wiejskim, tj.: w gminie miejsko-wiejskiej, zgodnie z 
klasyfikacją GUS. 

 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 
punktów w podkryterium:  „Projekt zlokalizowany jest na obszarach 
wiejskich.” 

4 

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

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



624 
 

 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy w 
ramach realizacji projektu zaplanowano zastosowanie inteligentnych 
systemów zarządzania energią wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne. 

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 

Zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią 
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt swoim zakresem 
obejmuje wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w 
oparciu o wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
realizacji projektu i w dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca w sposób 
precyzyjny opisze i uzasadni wprowadzenie systemu zarządzania energią i 
zastosowanie TIK. 

6 

6. Miejsce odprowadzania 
podatku dochodowego 

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

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie adres 
Urzędu Skarbowego, z którym rozlicza się wnioskodawca. 

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 

Urząd Skarbowy, do którego wnioskodawca odprowadza podatek 

dochodowy znajduje się na terenie województwa lubelskiego. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca 

odprowadza podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie 

województwa lubelskiego. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zeznania podatkowego 

złożonego za ostatni zamknięty okres obrachunkowy. W przypadku 

nowopowstałych przedsiębiorstw, które nie zamknęły jeszcze pierwszego 

okresu obrachunkowego punkty zostaną przyznane, jeżeli wnioskodawca 

przedłoży dokument potwierdzający zapłatę zaliczki na podatek 

6 
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dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego na terenie województwa 

lubelskiego. 

W przypadku spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, punkty zostaną 
przyznane jeżeli wszyscy wspólnicy odprowadzają podatek dochodowy do 
Urzędu Skarbowego na terenie województwa lubelskiego. 

KRYTERIA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, W TYM KOGENERACJA Z OZE 

(nie dotyczą projektów z zakresu budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnych oraz produkcji biopaliw i biokomponentów) 

1.  Energia słoneczna i biomasa 
 

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

 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy 
projekt dotyczy wykorzystania energii słonecznej lub biomasy. 

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 

Projekt dotyczy wykorzystania energii słonecznej lub biomasy.  

Punkty zostaną przyznane jeżeli projekt dotyczy wykorzystania energii 
słonecznej lub biomasy. 

8 

2. Efektywność kosztowa 
zainstalowanej mocy 
(zł/MW)  

 

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

 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
efektywność kosztowa zainstalowania 1 MW mocy.  

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 20 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Efektywność kosztowa zainstalowanej mocy. 
  
Kryterium weryfikuje koszt jednostkowy zainstalowanej mocy pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych poprzez odniesienie nakładów inwestycyjnych 
poniesionych w celu produkcji energii do zainstalowanej mocy. 
Przyjmuje się, że kosztami niezbędnymi do zainstalowania mocy są 
całkowite wydatki kwalifikowalne projektu. 
Zainstalowana moc oznacza wartość znamionową mocy instalacji, która 
jest przedmiotem projektu. Jest to moc przy której instalacja pracuje 

20 
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prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Jest to 
maksymalna możliwa do uzyskania moc. W przypadku kolektorów 
słonecznych należy uwzględnić moc chwilową (maksymalną moc użytkową 
kolektora). W przypadku kogeneracji jest to suma mocy cieplnej i 
elektrycznej. 
  
Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie danych pochodzących ze 
wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, 
uszeregowanych od najniższej wartości wskaźnika (stosunek nakładów 
inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji energii do zainstalowanej 
mocy [zł/MW]) do najwyższej, a następnie podzielenie zbioru danych na 
cztery równoliczne podzbiory, przy czym w przypadku gdy liczba wniosków 
jest niepodzielna przez 4 powiększa się podzbiór najwyższej punktowany w 
ramach kryterium. 
Projektów, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji energii 
do zainstalowanej mocy [zł/MW] nie uwzględnia się w zestawieniu i w 
ustalaniu podzbiorów. 
 
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z podzbioru zawierającego 
najniższe wartości:  
20 pkt –1 podzbiór 
18 pkt – 2 podzbiór 
16 pkt – 3 podzbiór 
12 pkt – 4 podzbiór 

0 pkt. - projekty, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji energii 
do zainstalowanej mocy [zł/MW]. 

W przypadku gdy na etapie oceny merytorycznej nastąpi zmiana danych do 
wyliczenia wskaźnika stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
celu produkcji energii do zainstalowanej mocy to nastąpi ponowne 
wyliczenie wartości ww. wskaźnika w celu przyporządkowywania jej do 
określonych już zbiorów. 

 

3. Efektywność kosztowa 
wytwarzanej energii 
(zł/MWh) 

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

 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
efektywność kosztowa wyprodukowania 1 MWh energii.  

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 20 pkt.) 
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Metody pomiaru Możliwe punkty 

Efektywność kosztowa wytwarzanej energii. 
  
Kryterium weryfikuje koszt jednostkowy produkcji energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych poprzez odniesienie nakładów inwestycyjnych 
poniesionych w celu produkcji energii do ilości wytworzonej energii 
[zł/MWh].  
Przyjmuje się, że kosztami niezbędnymi do produkcji energii są całkowite 
wydatki kwalifikowalne projektu. 
Wielkość wytwarzanej energii wybudowanych, przebudowanych lub 
wyposażonych instalacji odnawialnego źródła energii (w tym kogeneracji z 
OZE) w wyniku realizacji projektu należy wyliczyć w następujący sposób: 
- należy wyliczyć bezwzględną wartość roczną wzrostu wielkości 
wytwarzanej energii – od wielkości wytwarzanej energii ze źródeł 
odnawialnych (w tym kogeneracji z OZE) po projekcie (wartość końcowa) 
należy odjąć wielkość wytwarzanej energii przed projektem (wartość 
początkowa). Wielkość odnosi się do wielkości wytwarzanej energii w ciągu 
roku. W przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego źródła (w 
tym kogeneracji z OZE) wielkość wytwarzanej energii przed projektem 
będzie wynosić zero. 
Wyliczona wartość musi znaleźć odzwierciedlenie we wniosku we 
wskaźnikach rezultatu tj. we wskaźniku Produkcja energii elektrycznej z 
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, Produkcja energii 
elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE, 
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE oraz Produkcja energii cieplnej z nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE.  Wyliczona wielkość 
powinna stanowić sumę wartości ww. wskaźników (w przypadku 
wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej). 
 
Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie danych pochodzących ze 
wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, 
uszeregowanych od najniższej wartości wskaźnika (stosunek nakładów 
inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji energii do ilości 
wytworzonej energii [zł/MWh]) do najwyższej, a następnie podzielenie 
zbioru danych na cztery równoliczne podzbiory, przy czym w przypadku gdy 
liczba wniosków jest niepodzielna przez 4 powiększa się podzbiór  
najwyższej punktowany w ramach kryterium. 
Projektów, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji energii 
do ilości wytworzonej energii [zł/MWh] nie uwzględnia się w zestawieniu i 
w ustalaniu podzbiorów. 
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Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z podzbioru zawierającego 
najniższe wartości:  
20 pkt –1 podzbiór 
18 pkt – 2 podzbiór 
16 pkt – 3 podzbiór 
12 pkt – 4 podzbiór 
0 pkt. - projekty, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji energii 
do ilości wytworzonej energii [zł/MWh]. 
W przypadku gdy na etapie oceny merytorycznej nastąpi zmiana danych do 
wyliczenia wskaźnika stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
celu produkcji energii do ilości wytworzonej energii, to nastąpi ponowne 
wyliczenie wartości ww. wskaźnika w celu przyporządkowywania jej do 
określonych już zbiorów. 

KRYTERIA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI BIOPALIW I BIOKOMPONENTÓW II i III GENERACJI 

(nie dotyczą projektów z zakresu wytwarzania energii z OZE oraz modernizacji/budowy sieci elektroenergetycznych) 

1. Efektywność kosztowa 
wytworzenia 
biokomponentów (zł/m3) 

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

 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
efektywność kosztowa wytworzenia  biokomponentów. 

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 

Efektywność kosztowa wytworzenia biokomponentów.  
 
Kryterium weryfikuje koszt jednostkowy produkcji biokomponentów 
poprzez odniesienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu 
wytworzenia biokomponentu do ilości wytworzonego biokomponentu 
[zł/m3].  
Przyjmuje się, że kosztami niezbędnymi do wytworzenia biokomponentu 
są całkowite wydatki kwalifikowalne projektu. 
 
Określona objętość wyprodukowanych biokomponentów musi znaleźć 
odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego we wniosku o 
dofinansowanie: „Objętość wyprodukowanych biokomponentów II i III 
generacji” [m3]. 
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Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie danych pochodzących ze 
wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, 
uszeregowanych od najniższej wartości wskaźnika (stosunek nakładów 
inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji biokomponentu do ilości 
wytworzonego biokomponentu  [zł/m3]) do najwyższej, a następnie 
podzielenie zbioru danych na cztery równoliczne podzbiory, przy czym w 
przypadku gdy liczba wniosków jest niepodzielna przez 4  powiększa się 
podzbiór  najwyższej punktowany w ramach kryterium. 
Projektów, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji 
biokomponentu do ilości wytworzonego biokomponentu [zł/m3] (w tym 
wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Objętość 
wyprodukowanych biokomponentów II i III generacji” [m3] nie uwzględnia 
się w zestawieniu i w ustalaniu podzbiorów. 
 
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z podzbioru zawierającego 
najniższe wartości:  
18 pkt –1 podzbiór 
16 pkt – 2 podzbiór 
14 pkt – 3 podzbiór 
12 pkt – 4 podzbiór 
0 pkt. - projekty, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji 
biokomponentu do ilości wytworzonego biokomponentu [zł/m3] (w tym 
wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Objętość 
wyprodukowanych biokomponentów II i III generacji” [m3]. 
W przypadku gdy na etapie oceny merytorycznej nastąpi zmiana danych do 
wyliczenia wskaźnika stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
celu wytworzenia biokomponentu do ilości wytworzonego 
biokomponentu, to nastąpi ponowne wyliczenie wartości ww. wskaźnika w 
celu przyporządkowywania jej do określonych już zbiorów. 

2. Efektywność kosztowa 
wytworzenia biopaliw 
(zł/m3) 

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

 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
efektywność kosztowa wytworzenia  biopaliw. 

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 
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Efektywność kosztowa wytworzenia biopaliw. 
 
Kryterium weryfikuje koszt jednostkowy produkcji biopaliw poprzez 
odniesienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu wytworzenia 
biopaliw do ilości wytworzonych biopaliw [zł/m3]. 
Przyjmuje się, że kosztami niezbędnymi do wytworzenia biokomponentu 
są całkowite wydatki kwalifikowalne projektu.  
 
Określona objętość wyprodukowanych biopaliw musi znaleźć 
odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego we wniosku o 
dofinansowanie: „Objętość wyprodukowanych biopaliw II i III generacji” 
[m3]. 
 
Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie danych pochodzących ze 
wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, 
uszeregowanych od najniższej wartości wskaźnika (stosunek nakładów 
inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji biopaliw do ilości 
wytworzonych biopaliw  [zł/m3]) do najwyższej, a następnie podzielenie 
zbioru danych na cztery równoliczne podzbiory, przy czym w przypadku gdy 
liczba wniosków jest niepodzielna przez 4 powiększa się podzbiór  
najwyższej punktowany w ramach kryterium. 
Projektów, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji biopaliw 
do ilości wytworzonych biopaliw [zł/m3] (w tym wartości wskaźnika 
rezultatu bezpośredniego „Objętość wyprodukowanych biopaliw II i III 
generacji” [m3] nie uwzględnia się w zestawieniu i w ustalaniu podzbiorów. 
 
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z podzbioru zawierającego 
najniższe wartości:  
18 pkt –1 podzbiór 
16 pkt – 2 podzbiór 
14 pkt – 3 podzbiór 
12 pkt – 4 podzbiór 

0 pkt. - projekty, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu produkcji 
biopaliwa do ilości wytworzonych biopaliw [zł/m3] (w tym wartości 
wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Objętość wyprodukowanych 
biopaliw II i III generacji” [m3]. 

W przypadku gdy na etapie oceny merytorycznej nastąpi zmiana danych do 
wyliczenia wskaźnika stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
celu wytworzenia biopaliwa do ilości wytworzonego biopaliwa, to nastąpi 
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ponowne wyliczenie wartości ww. wskaźnika w celu przyporządkowywania 
jej do określonych już zbiorów. 

3. Możliwość zbytu produktów 
projektu 

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

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
udokumentowana możliwość zbytu produkowanych biopaliw i/lub 
biokomponentów. 

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 12 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Możliwość zbytu produkowanych biopaliw i/lub biokomponentów 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca udokumentuje 
możliwość zbytu produkowanych biopaliw i/lub biokomponentów poprzez 
przedłożenie list u intencyjnego na sprzedaż produkowanych biopaliw i/lub 
biokomponentów. 

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku produkcji biopaliw i/lub 
biokomponentów w całości na potrzeby własne. 

12 

KRYTERIA WYŁACZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH BUDOWY I/LUB MODERNIZACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH 

(nie dotyczą instalacji OZE oraz produkcji biopaliw i biokomponentów) 

1. Efektywność kosztowa 
budowy / modernizacji sieci 
dystrybucyjnych w 
odniesieniu do zdolności 
przyłączeniowej [zł/MW] 

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

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
efektywność kosztowa budowy / modernizacji sieci dystrybucyjnych 
[zł/MW]. 

 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 15 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Efektywność kosztowa sieci dystrybucyjnych [zł/MW]. 

 

Kryterium weryfikuje efektywność kosztową budowy / modernizacji sieci 
dystrybucyjnych poprzez odniesienie nakładów inwestycyjnych 
poniesionych w ramach projektu  do dodatkowej zdolności do przyłączenia 
jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł do  wybudowanych 
/ zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych w ciągu roku [zł/MW].  
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Przyjmuje się, że nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na budowę / 
modernizację sieci dystrybucyjnych są całkowite wydatki kwalifikowalne 
projektu. 

Dodatkową zdolność do przyłączenia jednostek wytwarzania energii z 
odnawialnych źródeł (w MW) należy wyliczyć poprzez odjęcie zdolności 
przyłączeniowej w ujęciu rocznym (w MW) sprzed realizacji projektu od 
łącznej zdolności przyłączeniowej w ujęciu rocznym po zakończeniu 
realizacji projektu. 

 

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie danych pochodzących ze 
wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, 
uszeregowanych od najniższej wartości wskaźnika (stosunek nakładów 
poniesionych w celu wybudowania/modernizacji sieci dystrybucyjnych do 
dodatkowej zdolności do przyłączenia jednostek wytwarzania energii z 
odnawialnych źródeł do  wybudowanych / zmodernizowanych sieci 
dystrybucyjnych w ciągu roku [zł/MW]) do najwyższej, a następnie 
podzielenie zbioru danych na cztery równoliczne podzbiory, przy czym w 
przypadku gdy liczba wniosków jest niepodzielna przez 4 powiększa się 
podzbiór  najwyższej punktowany w ramach kryterium.  

 

Projektów, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu 
wybudowania/modernizacji sieci dystrybucyjnych do dodatkowej 
zdolności do przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych 
źródeł do  wybudowanych / zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych w 
ciągu roku [zł/MW] nie uwzględnia się w zestawieniu i w ustalaniu 
podzbiorów. 

 

Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z podzbioru zawierającego 
najniższe wartości:  

15 pkt –1 podzbiór 

12 pkt – 2 podzbiór 

10 pkt – 3 podzbiór 

8 pkt – 4 podzbiór 

0 pkt. - projekty, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu 
wybudowania/modernizacji sieci dystrybucyjnych do dodatkowej 
zdolności do przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych 
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źródeł do wybudowanych / zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych w 
ciągu roku. [zł/MW]. 

W przypadku gdy na etapie oceny merytorycznej nastąpi zmiana danych do 
wyliczenia wskaźnika stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
celu wybudowania/modernizacji sieci dystrybucyjnych do dodatkowej 
zdolności do przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych 
źródeł do wybudowanych / zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych w 
ciągu roku [zł/MW], to nastąpi ponowne wyliczenie wartości ww. 
wskaźnika w celu przyporządkowywania jej do określonych już zbiorów. 

2. Efektywność kosztowa 
budowy / modernizacji sieci 
dystrybucyjnych w 
odniesieniu do długości sieci 
[zł/km] 

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

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
efektywność kosztowa budowy / modernizacji sieci dystrybucyjnych 
[zł/km]. 

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 15 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Efektywność kosztowa sieci dystrybucyjnych [zł/km]. 

 

Kryterium weryfikuje efektywność kosztową budowy / modernizacji sieci 
dystrybucyjnych poprzez odniesienie nakładów inwestycyjnych 
poniesionych w ramach projektu  do długości wybudowanych / 
zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych [zł/km].  

Przyjmuje się, że nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na budowę / 
modernizację sieci dystrybucyjnych są całkowite wydatki kwalifikowalne 
projektu. 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci musi być zgodna z wartością 
wykazaną we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego we wniosku o 
dofinansowanie „Długość nowo wybudowanych sieci 
elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii” lub „Długość 
zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł 
energii”  (km). 

 

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie danych pochodzących ze 
wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, 
uszeregowanych od najniższej wartości wskaźnika (stosunek nakładów 
poniesionych w celu wybudowania/modernizacji sieci dystrybucyjnych do 
długości wybudowanych / zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych. 
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[zł/km]) do najwyższej, a następnie podzielenie zbioru danych na cztery 
równoliczne podzbiory, przy czym w przypadku gdy liczba wniosków jest 
niepodzielna przez 4 powiększa się podzbiór  najwyższej punktowany w 
ramach kryterium.  

 

Projektów, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu 
wybudowania/modernizacji sieci dystrybucyjnych do długości 
wybudowanych / zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych. [zł/km] nie 
uwzględnia się w zestawieniu i w ustalaniu podzbiorów. 

 

Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z podzbioru zawierającego 
najniższe wartości:  

15 pkt –1 podzbiór 

12 pkt – 2 podzbiór 

10 pkt – 3 podzbiór 

8 pkt – 4 podzbiór 

0 pkt. - projekty, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu 
wybudowania/modernizacji sieci dystrybucyjnych do długości 
wybudowanych / zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych. [zł/km]. 

W przypadku gdy na etapie oceny merytorycznej nastąpi zmiana danych do 
wyliczenia wskaźnika stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
ramach projektu do długości wybudowanych / zmodernizowanych sieci 
dystrybucyjnych [zł/km], to nastąpi ponowne wyliczenie wartości ww. 
wskaźnika w celu przyporządkowywania jej do określonych już zbiorów. 

3. Wartość redukcji strat 
energii/poziom strat energii 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i załączników. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
ograniczenie strat energii na przesyle (dla projektu z zakresu modernizacji 
sieci) oraz poziom strat energii wyrażonej w % w skali roku (dla projektów 
z zakresu budowy nowych sieci). 

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 15 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W przypadku modernizacji sieci dystrybucyjnych ograniczenie strat energii 
na przesyle w wyniku modernizacji wyniesie powyżej 70%. 

 

8 
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Metoda wyliczenia strat energii: 
- od procentowej wielkości strat energii przed realizacją projektu (w ujęciu 
rocznym) należy odjąć procentową wielkość strat energii po modernizacji 
sieci dystrybucyjnej (w ujęciu rocznym) 
- obliczoną w powyższy sposób różnicę należy podzielić przez procentową 
wielkość strat energii przed modernizacją sieci dystrybucyjnej (w ujęciu 
rocznym) i wyrazić w procentach. 

W przypadku modernizacji sieci dystrybucyjnych ograniczenie strat energii 
na przesyle w wyniku modernizacji znajdzie się w przedziale od 30% do 
70%. 

 
Metoda wyliczenia strat energii: 
- od procentowej wielkości strat energii przed realizacją projektu (w ujęciu 
rocznym) należy odjąć procentową wielkość strat energii po modernizacji 
sieci dystrybucyjnej (w ujęciu rocznym) 

- obliczoną w powyższy sposób różnicę należy podzielić przez procentową 
wielkość strat energii przed modernizacją sieci dystrybucyjnej (w ujęciu 
rocznym) i wyrazić w procentach. 

6 

W przypadku modernizowanych sieci dystrybucyjnych ograniczenie strat 
energii na przesyle w wyniku modernizacji wyniesie poniżej 30%, ale 
powyżej 0%. 

 
Metoda wyliczenia strat energii: 
- od procentowej wielkości strat energii przed realizacją projektu (w ujęciu 
rocznym) należy odjąć procentową wielkość strat energii po modernizacji 
sieci dystrybucyjnej (w ujęciu rocznym) 

- obliczoną w powyższy sposób różnicę należy podzielić przez procentową 
wielkość strat energii przed modernizacją sieci dystrybucyjnej (w ujęciu 
rocznym) i wyrazić w procentach. 

4 

W przypadku budowy nowych sieci poziom strat energii na tych odcinkach 
wyniesie poniżej 2,5%. 

7 

W przypadku budowy nowych sieci poziom strat energii na tych odcinkach 
znajdzie się w przedziale od 2,5% do 5% 

5 

W przypadku budowy nowych sieci poziom strat energii na tych odcinkach 
będzie wyższy niż 5%, ale niższy niż 7,5%. 

3 

4. Przyłączenie budynków do 
wybudowanej/ 
zmodernizowanej sieci 
dystrybucyjnej 

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

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
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W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie ilość 
budynków planowanych do przyłączenia do nowo wybudowanej / 
zmodernizowanej sieci dystrybucyjnej. 

 

Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów (maksymalnie 
można uzyskać 3 pkt.).  

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Przyłączenie budynków do nowo wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
dystrybucyjnej. 

 

Punkty zostaną przyznane, gdy wnioskodawca zadeklaruje przyłączenie co 
najmniej 3 budynków niemieszkalnych do nowo wybudowanej lub 
zmodernizowanej sieci dystrybucyjnej.  

3 

 

 

Działanie 5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Stopień poprawy 
efektywności energetycznej 
(%)  
 
 
 
 
 
 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 
o dofinansowanie i załączników. 
 
Kryterium dotyczy projektów obejmujących swoim zakresem przeprowadzenie 
głębokiej modernizacji energetycznej (jako główny cel projektu lub jako jego 
element w przypadku projektów kompleksowych).  
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie zwiększenie 
efektywności energetycznej w projekcie w wyniku wprowadzonych rozwiązań, 
w oparciu o przeprowadzony audyt energetyczny. 
 

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 13 pkt.).  

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W wyniku przeprowadzenia w ramach projektu głębokiej modernizacji 
energetycznej planowanym rezultatem jest zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię. 
Wyższą punktację otrzymają projekty, w których nastąpi większa poprawa 
efektywności energetycznej w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu. 
 
Do oceny kryterium przyjmuje się wynikający z audytu energetycznego zakres 
poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego (w 
%) obliczany dla energii końcowej – X dla danego budynku.  
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Uwaga: w przypadku udziału w projekcie kilku budynków o różnym stopniu 
efektowności energetycznej, efektywność projektu będzie stanowić średnia 
arytmetyczna efektywności energetycznej poszczególnych budynków. 

Punkty zostaną przyznane w zależności od wielkości poprawy efektywności 
energetycznej zgodnie z przyjętą metodologią: 
13 pkt. - 60% < X  
10 pkt. - 50% < X ≤ 60%  
7 pkt. - 40% < X ≤ 50%  
5 pkt. - 25% < X ≤ 40% 
0 pkt. – 25% = X 

2.  Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (kW) 
 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 
o dofinansowanie i załączników. 
 
Kryterium dotyczy projektów obejmujących swoim zakresem instalacje 
wykorzystujące odnawialne źródła energii (na podstawie przeprowadzonego 
audytu energetycznego), w tym instalacje kogeneracji wykorzystujące 
odnawialne źródła energii. 
  
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

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 15 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
 
Określona wielkość dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych musi znaleźć odzwierciedlenie we wskaźnikach rezultatu 
bezpośredniego we wniosku o dofinansowanie, w szczególności we wskaźniku 
„Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
” [kWe] oraz we wskaźniku „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej 
ze źródeł odnawialnych” [kWt]. 
 
W celu wyliczenia wzrostu zdolności wytwarzania energii w wyniku realizacji 
projektu należy od zdolności wytwarzania energii odnawialnej po projekcie 
odjąć zdolność wytwarzania tej energii przed projektem. Wyliczenia powinny 
odnosić się do zdolności wytwarzania dla maksymalnej produkcji 
wykorzystującej 100% mocy produkcyjnych, a nie do faktycznej rocznej 
produkcji energii. 
 
Punkty zostaną przyznane w zależności od wielkości dodatkowej zdolności 
wytwarzania energii zgodnie z poniższą metodologią: 

0-15 
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15 pkt. – gdy wielkość dodatkowej zdolności wytwarzania energii będzie większa 
lub równa 30 kW  
10 pkt - gdy wielkość dodatkowej zdolności wytwarzania energii będzie większa 
niż 15 kW ale mniejsza niż 30 kW.  
5 pkt. – gdy wielkość dodatkowej zdolności wytwarzania energii będzie mniejsza 
lub równa 15 kW.   
0 pkt. - w przypadku gdy w projekcie nie przewidziano wykorzystania instalacji 
do produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub wykazana wielkość dodatkowej 
zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosiła 0 kW. 

3.  Kompleksowość projektu  
 

Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie 
kompleksowość projektu w zakresie oszczędności energii elektrycznej, ciepła 
oraz wody uzyskanej w wyniku, zastosowania któregokolwiek z wymienionych 
elementów inwestycji: modernizacji energetycznej budynków, zmian 
technologicznych, wymiany źródeł ciepła lub wprowadzenia odnawialnych 
źródeł energii. 

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 14 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Kompleksowość działań przeprowadzonych w wyniku realizacji projektu. 
 
Preferowane będą projekty obejmujące równocześnie działania:  

1. ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian 
zewnętrznych, dachów lub stropodachów; 

2. wymiana okien lub drzwi zewnętrznych;  
3. wymiana oświetlenia na energooszczędne; 
4. przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do 

źródła ciepła) lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;  
5. instalację/przebudowę systemów chłodzących;  
6. budowę i przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z 

rekuperacją;  
7. zastosowanie automatyki pogodowej lub zastosowanie systemów 

zarządzania energią w budynku;  
8. instalację mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;  
9. instalację OZE wykorzystywaną w modernizowanych energetycznie 

budynkach;  
10. instalację indywidualnych (dla każdego budynku) liczników ciepła, 

chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;  
11. instalację zaworów podpionowych i termostatów; 
12. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z system wykorzystania 

energii ciepła odpadowego.  
 

 0-14 
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Punkty zostaną przyznane w zależności od stopnia kompleksowości projektu 
zgodnie z przyjętą metodologią: 
14 pkt. - zastosowanie w projekcie pięciu lub więcej rozwiązań z proponowanych 
powyżej 
9 pkt. - zastosowanie w projekcie czterech rozwiązań z proponowanych powyżej 
7 pkt. - zastosowanie w projekcie trzech rozwiązań z proponowanych powyżej 
5 pkt. - zastosowanie w projekcie dwóch rozwiązań z proponowanych powyżej 
0 pkt. - brak informacji w tym zakresie lub niespełnienie ww. warunków. 

4.  Efektywność kosztowa 
zmniejszenia zużycia energii 
cieplnej 

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

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie efektywność 
kosztowa zmniejszenia zużycia energii cieplnej w wyniku realizacji projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 
jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 15 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii cieplnej. 
 
Kryterium weryfikuje koszt jednostkowy oszczędności energii cieplnej poprzez 
odniesienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu oszczędności energii 
cieplnej do ilości zaoszczędzonej energii cieplnej [zł/GJ/rok]. Przyjmuje się, że 
kosztami niezbędnymi do osiągnięcia oszczędności energii cieplnej są całkowite 
wydatki projektu (kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne inne niż VAT). 
 
Określona oszczędność energii cieplnej mocy musi znaleźć odzwierciedlenie we 
wskaźniku rezultatu bezpośredniego we wniosku o dofinansowanie „Ilość 
zaoszczędzonej energii cieplnej” [GJ/rok]. 
 
Punkty zostaną przyznane wg następującej metodologii:  
15 pkt. – dla projektów, w których wskaźnik Efektywności kosztowej  
zmniejszenia zużycia energii cieplnej jest większy niż 0 a mniejszy niż 1000 zł/ 
GJ/rok 
10 pkt. – dla projektów, w których wskaźnik Efektywności kosztowej  
zmniejszenia zużycia energii cieplnej jest równy lub większy niż 1000 zł/ GJ/rok, 
a mniejszy niż 2000 zł/GJ/rok 
7 pkt. – dla projektów, w których wskaźnik Efektywności kosztowej  zmniejszenia 
zużycia energii cieplnej jest równy lub większy niż 2000 zł/ GJ/rok 
0 pkt. - projekty, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu oszczędności energii 
cieplnej do ilości zaoszczędzonej energii cieplnej [zł/GJ/rok] (w tym wartości 
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wskaźnika rezultatu bezpośredniego we wniosku o dofinansowanie „Ilość 
zaoszczędzonej energii cieplnej” [GJ/rok]). 

5. 
 

Efektywność kosztowa 
zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej 
 

Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie efektywność 
kosztowa zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 
jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 15 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. 
 
Kryterium weryfikuje koszt jednostkowy oszczędności energii elektrycznej 
poprzez odniesienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu 
oszczędności energii elektrycznej do ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej 
[zł/ MWh/rok]. Przyjmuje się, że kosztami niezbędnymi do osiągnięcia 
oszczędności energii elektrycznej są całkowite wydatki projektu (kwalifikowalne 
oraz niekwalifikowalne inne niż VAT). 
 
Określona oszczędność energii elektrycznej mocy musi znaleźć odzwierciedlenie 
we wskaźniku rezultatu bezpośredniego we wniosku o dofinansowanie „Ilość 
zaoszczędzonej energii elektrycznej” [MWh/rok]. 
 
Punkty zostaną przyznane wg następującej metodologii:  
15 pkt. – dla projektów w których wskaźnik Efektywności kosztowej  
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej jest większy niż 0 a mniejszy niż 12.000 
zł/ MWh/rok 
10 pkt. – dla projektów w których wskaźnik Efektywności kosztowej  
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej jest równy lub większy niż 12.000 zł/ 
MWh/rok, a mniejszy niż 40.000 zł/ MWh/rok 
7 pkt. – dla projektów w których wskaźnik Efektywności kosztowej  zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej jest równy lub większy niż 40.000 zł/ MWh/rok 
0 pkt. - projekty, dla których nie podano wartości do wyliczenia wskaźnika 
stosunku nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu oszczędności energii 
elektrycznej do ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej [zł/ MWh/rok] (w tym 
wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego we wniosku o dofinansowanie 
„Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej” [MWh/rok]). 

 0-15 

6. Wymiana źródła ciepła Kryterium punktowe. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 
dofinansowanie i załączników. 

 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 
jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. 
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przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 3 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wymiana źródła ciepła. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy projekt 
dotyczy likwidacji źródła ciepła, w którym spalany jest węgiel (wszystkie jego 
sortymenty, odpady węglowe). 
 
Punkty zostaną przyznane jeżeli jednym z elementów projektu jest wymiana 
źródła ciepła, w którym spalany jest węgiel (wszystkie jego sortymenty, odpady 
węglowe) na system grzewczy oparty o odnawialne źródła energii, biomasę lub 
paliwa gazowe. 

 3 

7. Wartość redukcji gazów 
cieplarnianych 
 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 
o dofinansowanie i załączników. 
 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie wartość 
redukcji gazów cieplarnianych na podstawie szacowanego rocznego spadku 
emisji gazów cieplarnianych wyrażoną w tonach równoważnika CO2 w skali roku. 

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 10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wartość redukcji gazów cieplarnianych 
 
Kryterium weryfikuje wartość redukcji gazów cieplarnianych na podstawie 
szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu 
CO2].  
 
Określona wartość redukcji emisji gazów cieplarnianych musi znaleźć 
odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego we wniosku o 
dofinansowanie „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)” 
[tony ekwiwalentu CO2]. 
 
10 pkt. – projekty, dla których wartość wskaźnika „Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych (CI34)” [tony ekwiwalentu CO2] jest równa lub 
większa niż 150 
7 pkt. – projekty, dla których wartość wskaźnika „Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych” [tony ekwiwalentu CO2] jest równa lub większa niż 
50, a mniejsza niż 150. 
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4 pkt. – projekty, dla których wartość wskaźnika „Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych (CI34)” [tony ekwiwalentu CO2] jest większa niż 0 a 
mniejsza niż 50. 
0 pkt. - projekty, dla których nie podano wartości wskaźnika „Szacowany roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)” [tony ekwiwalentu CO2]. 

8. Redukcja emisji pyłu PM10 Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 
o dofinansowanie i załączników. 
 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 
jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 5 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Poziom redukcji emisji pyłu PM10 
 
Kryterium weryfikuje procentowy poziom redukcji emisji pyłu PM10. 
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wykazany poziom redukcji emisji 
pyłu PM10, wynikający z przeprowadzonego audytu energetycznego wynosi co 
najmniej 15%.  
 
5 pkt. – projekty dla których poziom redukcji emisji pyłu PM10 wynosi co 
najmniej 20%. 
3 pkt. - projekty dla których poziom redukcji emisji pyłu PM10 wynosi co 
najmniej 15%, jednak mniej niż 20%. 
0 pkt. - projekty, dla których poziom redukcji emisji pyłu PM10 wynosi mniej niż 
15% oraz projekty, dla których nie podano procentowego poziomu redukcji 
emisji pyłu PM10. 

0-5 

9. Systemy zarządzania energią 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 systemów 
zarządzania energią. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 
jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 5 pkt.). 

Metody pomiaru  Możliwe punkty 

Zastosowanie nowoczesnych systemów zarządzania energią. 

Punkty zostaną przyznane, jeżeli projekt swoim zakresem obejmuje 
wprowadzenie systemów zarządzania energią, których potrzeba zastosowania 
wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego.  

5 
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Ocena kryterium oparta jest dodatkowo na deklaracji wnioskodawcy, że 
wnioskodawca będzie dążył do spełnienia norm określonych w PN-EN ISO 
50001:2011 „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia 
użytkowania." (przy czym nie jest wymagana certyfikacja wprowadzanego 
systemu). 

Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy zastosowanie systemu 
zarządzenia energią w wyniku realizacji nie wynika z przeprowadzonego audytu 
energetycznego lub gdy wnioskodawca nie zadeklaruje, że będzie dążył do 
spełnienia norm określonych w PN-EN ISO 50001:2011 „Systemy zarządzania 
energią. Wymagania i zalecenia użytkowania". 

10. Wpływ na zrównoważony 
rozwój oraz ochronę i 
poprawę jakości środowiska 
naturalnego 

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

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie wpływ 
realizacji projektu na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości 
środowiska naturalnego. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie 
jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. 
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). 
Ocena kryterium będzie polegała na przyznaniu 
zdefiniowanej z góry liczby punktów 
(maksymalnie można uzyskać 5 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W wyniku realizacji projektu zmniejszy się emisja gazów powodujących efekt 
cieplarniany, przyczyniających się do globalnych zmian klimatycznych (CO2, CH4, 
N2O, CFC) lub zmniejszy się emisja substancji sprzyjających tworzeniu się ozonu 
troposferycznego (NMVOCs i NOx) lub w wyniku realizacji projektu ograniczenia 
zostanie kwaśna emisja atmosferyczna (SO2, NOx). 

Punkty nie zostaną przyznane, jeżeli informacja na temat zmniejszenia emisji 
ww. gazów nie będzie zawarta w audycie energetycznym.  

4 

Projekt uwzględnia jedno z rozwiązań:  
- zastosowanie mikrokogeneracji,  
- zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji  
 

1 

 

 

III.Kryteria rozstrzygające 

III. KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 
(zawarte zostaną we wszystkich kartach ocen merytorycznych i dotyczyć będą wszystkich ocenianych projektów) 
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Działanie 1.2 BADANIA CELOWE  
 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgłoszenie patentowe Czy w projekcie zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego? 
 
wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, które 
uzyskały punkty w kryterium „Zakres korzyści osiągniętych w wyniku 
realizacji projektu w zakresie” podkryterium „W wyniku realizacji projektu 
zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego”. 

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 
inwestycji.  
 

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" lub Regulaminem konkursu) 
a procentowym poziomem wsparcia wnioskowanym w ramach projektu? 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których 
różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego procentowego 
poziomu wsparcia a wartością procentowego poziomu wsparcia 
wnioskowanego w ramach projektu jest najwyższa. 
Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

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

 

Działanie 1.2 BADANIA CELOWE – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego  
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
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Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgłoszenie patentowe Czy w projekcie zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego? 

 

wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, które 
uzyskały punkty w kryterium „Zakres korzyści osiągniętych w wyniku 
realizacji projektu w zakresie” podkryterium „W wyniku realizacji projektu 
zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego”. 

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.  Wnioskowany poziom 
dofinansowania 

Ile wynosi różnica pomiędzy maksymalnym procentowym poziomem 
wsparcia (dopuszczalnym zgodnie ze „Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WL 2014-2020" obowiązującym w dniu zatwierdzenia 
niniejszych kryteriów lub Regulaminem konkursu) a procentowym 
poziomem wsparcia wnioskowanym w ramach projektu? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których 
różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego procentowego 
poziomu wsparcia a wartością procentowego poziomu wsparcia 
wnioskowanego w ramach projektu jest najwyższa. 

Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

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.  Stopa bezrobocia na 
obszarze realizacji 
inwestycji.  

 

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. 
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Działanie 1.2 BADANIA CELOWE – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
z komponentem wdrożeniowym 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Miejsce odprowadzania 
podatku dochodowego 

Czy wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy na terenie województwa 
lubelskiego? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które uzyskały punkty 
w ramach kryterium trafności merytorycznej „Miejsce odprowadzania podatku 
dochodowego”. 

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. 

2. Wdrożenie  wyników 
badań 

Czy w projekcie zaplanowano komercjalizację wyników badań? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, które uzyskały 
punkty w kryterium trafności merytorycznej „Wdrożenie  wyników prac B+R”. 

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. 

3. Zgłoszenie patentowe Czy w projekcie zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, które uzyskały 
punkty w kryterium trafności merytorycznej „Zakres korzyści osiągniętych w wyniku 
realizacji projektu” w zakresie podkryterium „W wyniku realizacji projektu 
zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego”. 

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, 
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wówczas stosuje się drugie kryterium 
rozstrzygające. 

 

 

Działanie 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO – ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

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 określony 
wskaźnikiem „Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach 
(CI24)”. 

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 
inwestycji.  
 

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" lub Regulaminem konkursu) 
a procentowym poziomem wsparcia wnioskowanym w ramach projektu? 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których 
różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego procentowego 
poziomu wsparcia a wartością procentowego poziomu wsparcia 
wnioskowanego w ramach projektu jest najwyższa. 
Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

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

 

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.   
Wsparcie nowopowstałych MSP 

Wsparcie nowopowstałych MSP  

Wsparcie w pierwszej kolejności przyznawane jest 
wnioskodawcom, którzy wdrożą prorozwojową usługę doradczą o 
charakterze specjalistycznym dla przedsiębiorstw start-up. 

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 września 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 
dopuszczalnego procentowego poziomu wsparcia a wartością 
procentowego poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach 
projektu jest najwyższa. 
Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

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. 
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Działanie 1.5 Bon na patent 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Udział nakładów na działalność 
B+R w sumie wydatków 
ponoszonych w ramach 
prowadzonej działalności 
gospodarczej.  
 

Jaki jest udział nakładów na działalność B+R w sumie wydatków 
ponoszonych w ramach prowadzonej przez wnioskodawcę 
działalności gospodarczej? 
Weryfikacji podlega wskazany we wniosku dofinansowanie 
procentowy udział wydatków na działalność B+R w działalności 
gospodarczej wnioskodawcy.  
Do wydatków na działalność B+R należy zaliczyć zarówno nakłady 
wewnętrzne (faktycznie poniesione nakłady bieżące oraz nakłady 
inwestycyjne), jak i nakłady zewnętrzne na działalność B+R. 
Podawany udział wydatków na działalność B+R powinien dotyczyć 
wszystkich wydatków poniesionych na działalność B+R (nie zaś 
jedynie na działalność B+R związaną z wynalazkiem, który będzie 
stanowił przedmiot ochrony patentowej) w okresie ostatnich trzech 
zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie w stosunku do sumy wydatków 
poniesionych w tym okresie przez wnioskodawcę w ramach 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W przypadku 
nowo utworzonych przedsiębiorstw lub wnioskodawców 
prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy 
lata, należy podać udział wydatków poniesionych na działalność B+R 
w okresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w 
stosunku do sumy wydatków poniesionych przez wnioskodawcę w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, w 
ramach których wnioskodawca wykazał wyższy procentowy udział 
wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej 
wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 3 lat 
obrachunkowych. 
W przypadku, gdy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie nie udokumentuje wartości ponoszonych nakładów 
na działalność B+R w okresie trzech ostatnich zamkniętych lat 
obrachunkowych (wykazanych we wniosku o dofinansowanie), jako 
procentowy udział wydatków na działalność B+R w działalności 
gospodarczej wnioskodawcy przyjmuje się wartość równą „0”.   

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?  

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, 
najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość 
alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala 
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Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, 
których realizację zaplanowano w powiecie województwa 
lubelskiego, w którym jest najwyższa stopa bezrobocia. 
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w infrastrukturę 
wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane wnioskodawcom, 
którzy posiadają główną siedzibę, oddział lub zakład (zgodnie z 
dokumentami rejestrowymi wnioskodawcy) w powiecie na terenie 
województwa lubelskiego, w którym jest najwyższa stopa bezrobocia. 
W przypadku, gdy wnioskodawca posiada zarówno siedzibę, jak i 
oddział/y lub zakład/y na terenie województwa lubelskiego do 
weryfikacji przyjmuje się stopę bezrobocia dla powiatu, w którym 
znajduje się główna siedziba wnioskodawcy.  
W przypadku, gdy wnioskodawca główną siedzibę posiada na terenie 
poza województwem lubelskim, natomiast na terenie województwa 
lubelskiego posiada oddziały bądź zakłady w kilku powiatach do 
weryfikacji kryterium przyjmuje się stopę bezrobocia dla powiatu, 
który wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie jako 
lokalizację projektu.  
 
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 %”.   

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" lub Regulaminem konkursu) 
a procentowym poziomem wsparcia wnioskowanym w ramach 
projektu? 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w 
których różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego 
procentowego poziomu wsparcia a wartością procentowego 
poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest 
najwyższa. 

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

 

Działanie 1.5 Bon na innowacje 
Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1. Ochrona własności intelektualnej. Jaką liczbę punktów przyznano w kryterium „Ochrona własności 
intelektualnej”?  
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, które 
uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium „Ochrona własności 
intelektualnej”.  

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. 
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w infrastrukturę 
wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane wnioskodawcom, 
którzy posiadają główną siedzibę, oddział lub zakład (zgodnie z 
dokumentami rejestrowymi wnioskodawcy) w powiecie na terenie 
województwa lubelskiego, w którym jest najwyższa stopa bezrobocia. 
W przypadku, gdy wnioskodawca posiada zarówno siedzibę, jak i 
oddział/y lub zakład/y na terenie województwa lubelskiego do 
weryfikacji przyjmuje się stopę bezrobocia dla powiatu, w którym 
znajduje się główna siedziba wnioskodawcy.  
W przypadku, gdy wnioskodawca główną siedzibę posiada na terenie 
poza województwem lubelskim, natomiast na terenie województwa 
lubelskiego posiada oddziały bądź zakłady w kilku powiatach do 
weryfikacji kryterium przyjmuje się stopę bezrobocia dla powiatu, 
który wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie jako 
lokalizację projektu.  
 
Do weryfikacji przyjmuje się stopę bezrobocia na podstawie danych 
Głównego Urzędu Statystycznego „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" i Regulaminem konkursu) 
a procentowym poziomem wsparcia wnioskowanym w ramach 
projektu? 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, 
najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji 
przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na 
zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, 
o wyborze projektu do dofinansowania decydują kryteria 
rozstrzygające.  
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Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w 
których różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego 
procentowego poziomu wsparcia a wartością procentowego 
poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest 
najwyższa. 

W przypadku, gdy na podstawie kryteriów 
rozstrzygających nadal nie jest możliwe ustalenie 
kolejności uszeregowania wniosków, wówczas o wyborze 
projektu do dofinansowania decyduje losowanie. 

 

 

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 dopuszczalnego 

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. 
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procentowego poziomu wsparcia a wartością procentowego poziomu 
wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest najwyższa. 

Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

W przypadku, gdy na podstawie kryteriów 
rozstrzygających nadal nie jest możliwe ustalenie 
kolejności uszeregowania wniosków, wówczas o wyborze 
projektu do dofinansowania decyduje losowanie. 

 

3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Wsparcie nowopowstałych MSP. 
Wsparcie nowopowstałych MSP  

Wsparcie w pierwszej kolejności przyznawane jest 
wnioskodawcom, którzy wdrożą prorozwojową usługę doradczą 
o charakterze specjalistycznym dla przedsiębiorstw start-up. 

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. Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym IOB posiada 
główną siedzibę?  

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane dla IOB, który 
posiada główną siedzibę 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 19 listopada 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 
dopuszczalnego procentowego poziomu wsparcia a wartością 
procentowego poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach 
projektu jest najwyższa. 
Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

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. 
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3.5 Bon na doradztwo 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność projektu z 

Regionalną Strategią Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 

2020  

Czy projekt zakłada pozyskanie doradztwa, które znajdzie 

zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu 

zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 roku? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 

które uzyskały punkty w kryterium „Zgodność projektu z 

Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 

2020”. 

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 

 

Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym 

przedsiębiorstwo posiada siedzibę lub oddział wskazany jako 

lokalizacja projektu?  

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 

przedsiębiorstwu, które posiada siedzibę lub oddział (w 

przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – 

miejsce prowadzenia działalności) na terenie województwa 

lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o 

dofinansowanie, a miejsce siedziby lub oddziału (w przypadku 

jednoosobowej działalności gospodarczej – miejsce 

prowadzenia działalności) wskazany jako lokalizacja projektu 

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 z Regulaminem 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą 

samą, najniższą pozytywną liczbę punktów, a 

wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs 
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konkursu) a procentowym poziomem wsparcia 

wnioskowanym w ramach projektu? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 

w których różnica pomiędzy wartością maksymalnego 

dopuszczalnego procentowego poziomu wsparcia w 

odniesieniu do wybranej przez wnioskodawcę podstawy  

prawnej wnioskowanej pomocy a wartością procentowego 

poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest 

najwyższa. 

Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

nie pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania 

wszystkich projektów, o wyborze projektu do 

dofinansowania decydują kryteria rozstrzygające. 

 

 

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP – MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 

(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wzrost zatrudnienia Jaki jest deklarowany przyrost zatrudnienia netto w wyniku realizacji 
projektu? 
 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, w 
których, w wyniku realizacji zaplanowano najwyższy przyrost 
zatrudnienia netto..  

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 inwestycji.  

 

 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. 
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3.  Wnioskowany poziom 
dofinansowania. 

Ile wynosi różnica pomiędzy maksymalnym procentowym poziomem 
wsparcia (dopuszczalnym zgodnie ze „Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WL 2014-2020" lub Regulaminem konkursu) 
a procentowym poziomem wsparcia wnioskowanym w ramach 
projektu? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w 
których różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego 
procentowego poziomu wsparcia a wartością procentowego 
poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest 
najwyższa. 

Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

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

  

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP – ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

(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 inwestycji.  

 

 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 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, 
najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji 
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Priorytetowych RPO WL 2014-2020" lub Regulaminem konkursu) 
a procentowym poziomem wsparcia wnioskowanym w ramach 
projektu? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w 
których różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego 
procentowego poziomu wsparcia a wartością procentowego 
poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest 
najwyższa. 

Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

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

 

 

DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP 
(PROJEKTY OBJĘTE POMOCĄZWROTNĄ) 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Miejsce odprowadzania podatku 
dochodowego  

Czy wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy na terenie 
województwa lubelskiego? 

 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które 
uzyskały punkty w kryterium „Miejsce odprowadzania podatku 
dochodowego”. 

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

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, 
najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji 
przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na 
zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, 
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Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w 
których różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego 
procentowego poziomu wsparcia a wartością procentowego 
poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest 
najwyższa. 
Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

o wyborze projektu do dofinansowania decydują kryteria 
rozstrzygające. 

 

 

3.9 Udział w targach i misjach 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Kompleksowa internacjonalizacja 

przedsiębiorstwa 
Jaka jest łączna liczba punktów uzyskanych przez 

wnioskodawcę w ramach kryteriów trafności merytorycznej 

„Wejście na nowe zagraniczne rynki” oraz „Liczba 

planowanych zagranicznych kontraktów handlowych”? 

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 

 

Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym 

przedsiębiorstwo posiada siedzibę?  

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 

przedsiębiorstwu, które posiada siedzibę 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 z 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą 

samą, najniższą pozytywną liczbę punktów, 
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4.2 PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH  

(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wartość redukcji CO2 Jaka jest liczba punktów uzyskanych przez wnioskodawcę w ramach 
kryterium trafności merytorycznej: Wartość redukcji CO2? 

 

Ocena kryterium dokonywana jest na podstawie oceny kryterium trafności 
merytorycznej „Wartość redukcji CO2”. 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, obejmujące 
swoim zakresem inwestycje przyczyniające się w największym stopniu do 
redukcji emisji CO2, tj. projekty, które w ww. kryterium otrzymały 
największą łączną liczbę punktów. 

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.  Energia słoneczna i biomasa Czy projekt dotyczy wykorzystania biomasy lub energii słonecznej? 
 
Ocena kryterium dokonywana jest na podstawie oceny kryterium trafności 
merytorycznej „Energia słoneczna i biomasa”. 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, które w 
ww. kryterium uzyskały punkty, tj. odpowiedź na pytanie „Czy projekt 
dotyczy wykorzystania biomasy lub energii słonecznej” jest twierdząca. 

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.  Miejsce odprowadzania 
podatku dochodowego  

Czy wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy na terenie 

województwa lubelskiego? 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, 
najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość alokacji 
przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na 

Regulaminem konkursu) a procentowym poziomem 

wsparcia wnioskowanym w ramach projektu? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 

projektom, w których różnica pomiędzy wartością 

maksymalnego dopuszczalnego procentowego poziomu 

wsparcia a wartością procentowego poziomu wsparcia 

wnioskowanego w ramach projektu jest najwyższa. 

Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

a wartość alokacji przeznaczonej na dany 

konkurs nie pozwala na zatwierdzenie do 

dofinansowania wszystkich projektów, o 

wyborze projektu do dofinansowania 

decydują kryteria rozstrzygające. 
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Ocena kryterium dokonywana jest na podstawie oceny kryterium trafności 

merytorycznej „Miejsce odprowadzania podatku dochodowego”.  

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, które 
uzyskały punkty w ww. kryterium. 

zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, 
o wyborze projektu do dofinansowania decydują kryteria 
rozstrzygające. 
 

 

DZIAŁANIE 5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW 
(PROJEKTY OBJĘTE WSPARCIEM BEZZWROTNYM) 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Poprawa efektywności 
energetycznej 

Jaka jest  liczba punktów uzyskanych przez wnioskodawcę w ramach 
kryterium trafności merytorycznej „Stopień poprawy efektywności 
energetycznej (%)” ? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, 
obejmujące swoim zakresem inwestycje przyczyniające się w 
największym stopniu do poprawy efektywności energetycznej, tj. 
projekty, które w  ww. kryterium otrzymały największą liczbę 
punktów. 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska taką 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.  System zarządzania energią 
 

Czy projekt zakłada wprowadzanie systemu zarządzania energią? 
 
Ocena kryterium dokonywana jest na podstawie oceny kryterium 
trafności merytorycznej „Systemy zarządzania energią”. 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, które 
w ww. kryterium uzyskały punkty, tj. odpowiedź na pytanie „Czy 
projekt zakłada wprowadzanie systemu zarządzania energią?” jest 
twierdząca. 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska taką 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" obowiązującym w dniu 
zatwierdzenia niniejszych kryteriów) a procentowym poziomem 
wsparcia wnioskowanym w ramach projektu? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w 
których różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego 
procentowego poziomu wsparcia a wartością procentowego 
poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest 
najwyższa. 
Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska taką 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 
kolejności uszeregowania wniosków, wówczas o wyborze 
projektu do dofinansowania decyduje losowanie. 
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IV.Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – wsparcie na finansowanie 
kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw  

I. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA KAPITAŁU OBROTOWEGO MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW279  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium280 Opis znaczenia kryterium 

1.  Kompletność oraz poprawność 

wypełnienia wniosku 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

• Czy przedłożono prawidłowo sporządzony wniosek  

o dofinansowanie oraz załączniki? 

• Czy informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku  

o dofinansowanie zawarte w złożonych dokumentach są 

jednoznaczne i spójne? 

 

Ocena dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie wraz z 

załącznikami. 

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. 

2.  Kwalifikowalność wnioskodawcy  Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

• Czy wnioskodawca posiada status mikro281 lub małego 

przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji 

651/2014? 

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. 

 
279 Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
280 Informacja o zasadach oceny kryterium. 
281 Z uwzględnieniem samozatrudnionych – osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. 
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• Czy wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji  

w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji 651/2014 w dniu 

31 grudnia 2019 r.? 

• Czy wnioskodawca po dniu 31 grudnia 2019 r. znalazł się w sytuacji 

nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w związku 

wystąpieniem pandemii COVID-19282? 

• Czy wnioskodawca odnotował spadek obrotów gospodarczych 

(przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 30% w okresie 

wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 

2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu 

do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku  

z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19? 

• Czy wnioskodawca według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

posiadał siedzibę lub oddział (miejsce prowadzenia działalności  

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

i prowadził działalność gospodarczą na terenie województwa 

lubelskiego? 

• Czy wnioskodawca według stanu na dzień złożenia wniosku  

o dofinansowanie posiada siedzibę lub oddział (miejsce 

prowadzenia działalności w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą) i prowadzi działalność gospodarczą na 

terenie województwa lubelskiego (nie otworzył likwidacji na 

podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na 

podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie 

restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo 

restrukturyzacyjne)? 

• Czy wnioskodawca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 

złożenia wniosku o dofinansowanie nie zalegał  

z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 

społeczne283? 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy.  

 
282 Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji po dniu 31 grudnia 2019 r. z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19. 
283 przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość. 
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Ocena dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie wraz z 

załącznikami oraz na podstawie oświadczeń wnioskodawcy. 

3.  Wykluczenia Kryterium zerojedynkowe. 

 Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”.  

W ramach kryterium ocenie podlega: 

• Czy wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania 

dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? 

• Czy wnioskodawca nie jest objęty zakazem dostępu do środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na 

podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary? 

• Czy projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 

lit.  f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. tj. wnioskodawca złożył 

oświadczenie, że:  

a) projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6? 

b) projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, 

które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą 

odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w 

następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza 

obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f)? 

• Czy wnioskodawca nie prowadzi działalności w zakresie284: 

a) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów 

alkoholowych?285 

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 nie ma możliwości 

poprawy. Negatywna odpowiedź na 

którekolwiek pytanie cząstkowe skutkuje 

negatywną oceną projektu. 

 
284 Weryfikacja w oparciu o kod PKD głównej działalności, która jest faktycznie prowadzona przez wnioskodawcę. 
285 Wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych należy definiować jako przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy towarów do obrotu. 
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b) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści 

pornograficznych? 

c) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich 

produkcji? 

d) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i 

gier na automatach o niskich wygranych? 

e) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów? 

f) prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa 

oraz z sektora kas spółdzielczych? 

• Czy wnioskodawca: 

a) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, 

przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi 

gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe 

albo inne związane z wykonywaniem działalności 

gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych? 

b) w przypadku innego podmiotu, niż wskazany w pkt. a), 

przedłożył oświadczenia członków jego organów 

zarządzających bądź wspólników spółki osobowej, z których 

wynika, że nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, 

przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi 

gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe 

albo inne związane z wykonywaniem działalności 

gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych?  

c) nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form 

wsparcia finansowego środkami publicznymi? 

• Czy przedmiot przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności 

wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w 
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art. 3 ust 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Nr 1301/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r., to jest: 

a) likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych? 

b) inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych 

pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do 

dyrektywy 2003/87/WE? 

c) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu 

tytoniu i wyrobów tytoniowych? 

d) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych 

przepisów dotyczących pomocy państwa (przy czym 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie zgodne z 

tymczasowymi ramami środków pomocy państwa lub 

rozporządzeniami Komisji (UE)  

nr 1407/2013, (UE) nr 1408/2013 oraz (UE) nr 717/2014 nie 

uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji)? 

e) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one 

związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje 

niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko? 

• Czy przedmiot przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności 

wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa  

w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 

a dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie 

dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych 

na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku 

z wystąpieniem pandemii Covid-19, to jest: 

a) wsparcia udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym 

działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do 

obrotu produktów rolnych, jeżeli wsparcie jest 

uwarunkowane jego przeniesieniem w części lub w całości na 

producentów surowców lub jest ustalane na podstawie ceny 

lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców 

lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych 

przedsiębiorców?  

b) wsparcia udzielanego w sektorze produkcji podstawowej 

produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 
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Komisji 651/2014, którego wartość jest ustalana na podstawie 

ceny lub ilości produktów wprowadzanych na rynek? 

c) wsparcia udzielanego w sektorze rybołówstwa lub 

akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013, które 

dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 lit. a–k 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014? 

Ocena dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie wraz z 

załącznikami oraz na podstawie oświadczeń wnioskodawcy. 

4.  Pomoc publiczna i kumulacja 

pomocy 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Przedsiębiorca otrzyma wsparcie zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 

udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 

gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (program 

pomocowy SA. 57015). 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

• Czy wnioskodawca złożył zapewnienie, że wydatki kwalifikowalne 

w ramach projektu (koszty związane z finansowaniem kapitału 

obrotowego i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa), nie były, nie są  

i nie będą finansowane z innych środków publicznych (krajowych i 

europejskich, w szczególności ze środków otrzymanych z EFS na 

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną 

niezatrudniającą pracowników), a tym samym nie naruszą zasady 

zakazu podwójnego finansowania? 

• Czy pomoc, o którą ubiega się wnioskodawca, zostanie 

przeznaczona na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa, które, 

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. 
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w związku wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazło się  

w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, 

poprzez finansowanie kapitału obrotowego w formie wsparcia 

rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej? 

• Czy wnioskodawca: 

a) oświadczył, że nie otrzymał żadnej pomocy przeznaczonej na 

zwalczanie lub zapobieganie skutkom wystąpienia pandemii 

COVID-19 lub  

b) oświadczył, że otrzymana dotychczas przez wnioskodawcę 

pomoc na zwalczanie lub zapobieganie skutkom wystąpienia 

pandemii COVID-19 wraz z pomocą, która zostanie mu 

przyznana na podstawie niniejszego wniosku  

o dofinansowanie nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej 

pomocy tj. 

− 100 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej  

w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, 

 w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia Komisji 

651/2014? 

− 120 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej  

w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym 

rozporządzeniem nr 1379/2013? 

− 800 tys. euro brutto - w pozostałych przypadkach? 

• Czy w przypadku ubiegania się o wsparcie spółki cywilnej 

wnioskodawca oświadczył, że poszczególni wspólnicy nie ubiegali 

się, nie ubiegają i nie będą ubiegać się o finansowanie kapitału 

obrotowego, w związku z pogorszeniem sytuacji finansowanej  

w następstwie epidemii COVID-19, w ramach prowadzonych przez 

nich indywidualnych działalności gospodarczych? 

• Czy w przypadku, gdy o wsparcie ubiega się osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, występująca jednocześnie 

jako wspólnik spółek cywilnych, wnioskodawca oświadczył, że 

spółki cywilne, w których jest wspólnikiem nie ubiegały się, nie 

ubiegają i nie będą ubiegać się o finansowanie kapitału 

obrotowego, w związku z pogorszeniem sytuacji finansowanej  

w następstwie epidemii COVID-19? 
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Ocena dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie wraz z 

załącznikami oraz na podstawie oświadczeń wnioskodawcy. 

5.  Kwalifikowalność projektu Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

• Czy projekt dotyczy finansowania kapitału obrotowego, w formie 

wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie  

z Wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie?  

• Czy projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego 

Działania, zgodnie ze „Szczegółowym opisem osi priorytetowych 

RPO WL 2014-2020” zatwierdzonym w dniu 25 czerwca 2020 r.? 

Ocena dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie wraz  

z załącznikami oraz na podstawie oświadczeń wnioskodawcy. 

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 nie ma możliwości 

poprawy. Negatywna odpowiedź na 

którekolwiek pytanie cząstkowe skutkuje 

negatywną oceną projektu. 

6.  Kwalifikowalność wydatków Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

 W ramach kryterium ocenie podlega:  

• Czy prawidłowo określono poziom dofinansowania zgodnie  

z „Metodologią wyliczenia stawek jednostkowych w projektach  

w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego 

niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020”: 

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. 
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a) czy uwzględniono wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie 

wnioskodawcy w przeliczeniu na pełne etaty (FTE)? 

b) czy przyjęto maksymalnie 3 stawki jednostkowe do wyliczenia 

wielkości wsparcia? 

• Czy zadeklarowana przez wnioskodawcę liczba miesięcy 

utrzymania działalności przedsiębiorstwa jest tożsama z liczbą 

przyjętych stawek jednostkowych (w przedziale od 1 do 3)? 

• Czy wnioskodawca prawidłowo określił termin rozpoczęcia  

i zakończenia projektu, a tym samym podał właściwy okres 

kwalifikowalności wydatków286? 

Ocena dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie wraz  

z załącznikami oraz na podstawie oświadczeń wnioskodawcy. 

7.  Wskaźniki Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

• Czy wnioskodawca wybrał wszystkie obligatoryjne wskaźniki 

adekwatne ze względu typ projektu tj.: 

a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1); 

b) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2); 

c) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku  

z pandemią COVID-19; 

d) Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje), 

finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 

(przedsiębiorstwa) (CV22); 

e) Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP 

finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 20); 

f) Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa? 

• Czy wskaźniki zostały wyrażone liczbowo oraz czy prawidłowo 

podano czas ich osiągnięcia? 

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. 

 
286 Za datę rozpoczęcia projektu należy przyjąć pierwszy dzień miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie. Za datę zakończenia projektu, w zależności od ilości przyjętych we 

wniosku o dofinansowanie stawek jednostkowych i ilości zadeklarowanych miesięcy, przez które wnioskodawca utrzyma działalność, należy przyjąć ostatni dzień pierwszego, drugiego bądź trzeciego miesiąca po 
miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie. 
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• Czy oszacowane wartości wskaźników są realne i możliwe do 

osiągnięcia? 

 

Ocena dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie wraz z 

załącznikami oraz na podstawie oświadczeń wnioskodawcy. 

8.  Wpływ projektu na realizację 

zasad horyzontalnych. 

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

• Czy wpływ projektu na realizację 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 jest neutralny lub pozytywny, tj. na: 

a) zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami? 

b) zasadę równości szans kobiet i mężczyzn? 

c) zasadę na zrównoważonego rozwoju oraz ochrony i poprawy 

jakości środowiska naturalnego? 

Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczeń 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 pytanie 

cząstkowe będzie pozytywna.  

 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. 
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Załącznik 3f - Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć 
priorytetowych dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, które będą mogły 
otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020 

I. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW W PROCEDURZE NEGOCJACYJNO – UZGODNIENIOWEJ287 

A. KRYTERIA OCENY BRZEGOWEJ 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium
288

 Opis znaczenia kryterium 

1 Czy wnioskodawcą jest podmiot publiczny? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt został złożony przez podmiot publiczny. Pod 
pojęciem podmiotu publicznego rozumie się: 
a) jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych,  

b) inną, niż określona w lit. a, osobę prawną, utworzoną w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym 
przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio 
przez inny podmiot:  
- finansują ją w ponad 50% lub  
- posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub  
- sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 

 
287 W przypadku przedsięwzięć zintegrowanych (w tym Strategiczne Inwestycje Terytorialne), każdy projekt stanowiący część składową przedsięwzięcia będzie weryfikowany oddzielnie na podstawie poniższych 

kryteriów 
288 Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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- mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 
zarządzającego,  

c) związki podmiotów o których mowa powyżej. 

W przypadku realizacji projektu przez kilku partnerów, weryfikacja ta dotyczyć 
będzie wszystkich podmiotów. 

2 
Czy projekt oraz wnioskodawca kwalifikują 
się do wsparcia w ramach RPO WL? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia zgodność z celami RPO WL 2014 – 2020 oraz celami 
poszczególnych Osi Priorytetowych. 

Kryterium ocenia, czy projekt wpisuje się w typ projektów oraz czy beneficjent 
wpisuje się w typ beneficjentów określonych w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

W kryterium tym badana jest również zgodność trybu realizacji projektu z 
zasadami opisanymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 

3 

Czy harmonogram przygotowania oraz 
wdrożenia projektu jest zgodny z ramami 
czasowymi dla realizacji projektów w 
ramach RPO WL? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy realizacja projektu mieści się w przedziale czasowym 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 
31 grudnia 2023 r. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 

4 
Czy projekt zakłada realizację wskaźników 
RPO WL? 

Kryterium zerojedynkowe. Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
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Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt zakłada realizację wskaźników określonych w RPO 
WL 2014-2020, a także Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 
przewidzianych dla danego działania. 

strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 

5 

Czy dostępne są środki finansowe w ramach 
alokacji RPO WL  oraz czy jest możliwe 
potwierdzenie współfinansowania projektu 
przez wnioskodawcę/wnioskodawców? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy w ramach dostępnej alokacji dla danego działania 
określonej w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 przewidzianej na 
dane działanie, istnieje możliwość realizacji danego projektu, po uwzględnieniu 
alokacji przewidzianej na procedurę konkursową oraz instrumenty terytorialne.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 

B. KRYTERIA OCENY W TRYBIE NEGOCJACYJNO - UZGODNIENIOWYM 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium
289

 Opis znaczenia kryterium 

1 

Czy zadania zawarte w harmonogramie 
przygotowania projektu są zasadne i realne 
do wykonania w określonych terminach? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium ocenia, czy przedstawiony harmonogram jest wykonalny czasowo i 
technicznie tzn. czy przewidziano wystarczający termin na poszczególne etapy 
realizacji projektu, a także czy przewidziano odpowiedni czas na przerwy 
technologiczne, inne przerwy związane  
z pogodą lub działaniami powiązanymi. Czy harmonogram zawiera 
najważniejsze elementy składowe procesu inwestycyjnego.  
Czy wszystkie etapy przedstawione w harmonogramie wynikają  
z procesu inwestycyjnego. Czy są logicznie powiązane. 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 
kryterium będzie podstawą do 
przeprowadzenia negocjacji z 
Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie 
spotkań trybu negocjacyjno - uzgodnieniowego 

2 
Czy zostały przedstawione szczegółowe 
informacje nt.  zaawansowania projektu? 
 

Kryterium zerojedynkowe. Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 
kryterium będzie podstawą do 
przeprowadzenia negocjacji z 

 
289 Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych 
„TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy zostały przedstawione informacje na temat 
zaawansowania realizacji projektu, np. czy w opisie zostały określone „kamienie 
milowe” dotyczące realizacji projektu , czy Wnioskodawca posiada 
odpowiednią dokumentację, decyzje administracyjne niezbędne do realizacji 
projektu, jeśli nie to jaka jest przewidywana data ich przygotowania. 

Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie 
spotkań trybu negocjacyjno - uzgodnieniowego 

3 

Czy zostały przedstawione koszty projektu z 
podziałem na konkretne zadania oraz czy 
wskazano źródła finansowania w stosunku 
do ogólnej wartości projektu? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia zgodność założonych w projekcie rodzajów kosztów  
z zapisami właściwych wytycznych horyzontalnych i programowych IZ, w tym 
wytycznych dotyczących kwalifikowalności określających wydatki w 
poszczególnych działaniach oraz czy koszty zostały właściwie przypisane do 
danego działania oraz czy są zgodne z limitami  
i ograniczeniami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 
– 2020. 

Ponadto w kryterium tym zostanie ocenione, czy poszczególne wydatki: 
1) są niezbędne do realizacji projektu; 
2) dokonywane są przy zachowaniu zasady efektywności kosztowej, czyli 

zapewniają realizację zadań na wysokim poziomie merytorycznym przy 
optymalnym wykorzystaniu zasobów finansowych; 

3) poniesione zostaną przez Wnioskodawcę w terminie wskazanym w 
harmonogramie. 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 
kryterium będzie podstawą do 
przeprowadzenia negocjacji z 
Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie  
spotkań trybu negocjacyjno - uzgodnieniowego 

4 
Czy została przedstawiona struktura 
zarządzania projektem? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy w projekcie wykazano szczegółową strukturę zarządzania 
z podziałem na etapy określone w harmonogramie  
(z uwzględnieniem kamieni milowych),  
W ramach kryterium ocenie podlegać również będzie: 

1) czy proponowany sposób zarządzania projektem jest adekwatny do 
jego zakresu i zapewni jego  sprawną, efektywną i terminową 
realizację; 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 
kryterium będzie podstawą do 
przeprowadzenia negocjacji z 
Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie  
spotkań trybu negocjacyjno - uzgodnieniowego 
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2) czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym 
projektem jest optymalny, pozwala na podejmowanie kluczowych 
decyzji w sposób efektywny i zapewnia właściwy, monitoring i nadzór 
nad postępami w realizacji projektu; 

3) czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu 
zarządzającego projektem jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie 
zakładanych w projekcie celów. 

 
Ponadto weryfikacji podlega zagwarantowanie trwałości projektu  
w wymiarze instytucjonalnym. 

5 
Czy istnieją zagrożenia w realizacji projektu 
oraz jakie zaplanowano sposoby ich 
ograniczenia? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy: 
1) zostały wskazane potencjalne zagrożenia, które mogą pojawić się w 

trakcie realizacji projektu oraz czynniki mogące utrudnić bądź 
uniemożliwić sprawne wdrożenie projektu i osiągnięcie zakładanych 
wskaźników.  

2) odniesiono się przynajmniej do zagrożenia/braku zagrożenia finansowego 
realizacji projektu (zmiana źródeł finansowania, zwiększenie kosztów 
inwestycji itp.), zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji 
wskaźników; 

3) określono możliwe sposoby uniknięcia zagrożeń (propozycje minimalizacji 
zagrożeń) oraz alternatywne sposoby działania (działania 
zapobiegawcze/korygujące) bądź wskazano brak zagrożeń w określonym 
zakresie; 

4)  wskazano najbardziej efektywne metody zapobiegania zagrożeniom, 
oraz ich wpływ na realizację projektu w przypadku wystąpienia zagrożeń.  

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 
kryterium będzie podstawą do 
przeprowadzenia negocjacji z 
Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie  
spotkań trybu negocjacyjno - uzgodnieniowego 

6 

Czy przedstawiono zgodność z dokumentem 
strategicznym lub dokumentem 
implementacyjnym, w których 
wyartykułowany został zamiar wdrożenia 
projektu wynikający ze zdiagnozowanych 
potrzeb lub potencjałów beneficjenta? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej 
oraz dokumentów strategicznych Wnioskodawcy. 

Kryterium ocenia, czy przedsięwzięcie jest spójne z dokumentem strategicznym 
opracowanym na poziomie lokalnym lub dokumentem implementacyjnym 
przygotowanym na poziomie lokalnym i jak wpisuje się w jego założenia oraz 
cele; czy potrzeba realizacji projektu wynika ze wskazanych, określonych 
kierunków działań w danym dokumencie. 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 
kryterium będzie podstawą do 
przeprowadzenia negocjacji z 
Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie  
spotkań trybu negocjacyjno - uzgodnieniowego 
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7 
Czy wskaźniki programowe zawarte w 
projekcie mają wpływ na osiągnięcie  ram 
wykonania? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt zakłada realizację wskaźników, przyczyniających 
się do osiągnięcia ram wykonania zawartych w RPO WL.  

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 
kryterium będzie podstawą do 
przeprowadzenia negocjacji z 
Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie 
spotkań trybu negocjacyjno - uzgodnieniowego 

8 
Czy została określona wartość docelowa 
wskaźników programowych? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt zakłada realizację wskaźników określonych 
ilościowo i jakościowo w RPO WL, a także Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W przypadku projektu, którego 
dofinansowanie wynosić będzie x% alokacji danego działania, projekt powinien 
realizować co najmniej x% wartości poszczególnych wskaźników dla danego 
działania. 

Kryterium obligatoryjne – weryfikacja tego 
kryterium będzie podstawą do 
przeprowadzenia negocjacji z 
Wnioskodawcą/Wnioskodawcami w trakcie 
spotkań trybu negocjacyjno - uzgodnieniowego 

C. KRYTERIA OCENY KOŃCZĄCE TRYB NEGOCJACYJNO - UZGODNIENIOWY 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium
290

 Opis znaczenia kryterium 

1 

Czy projekt jest zgodny z dokumentami 
strategicznymi na poziomie lokalnym, 
a także innymi dokumentami strategicznymi 
na poziomie regionalnym, krajowym oraz 
europejskim? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy: 
1) przedsięwzięcie jest spójne z dokumentem strategicznym na poziomie 

lokalnym, a także dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, 
krajowym oraz europejskim; 

2) przedsięwzięcie wpisuje się w założenia oraz cele w/w dokumentów; 
3)  potrzeba realizacji projektu wynika ze wskazanych, określonych 

kierunków działań w dokumencie strategicznym. 
 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 

 
290 Informacja o zasadach oceny kryterium. 
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W przypadku przedsięwzięć zintegrowanych (w tym Strategiczne Inwestycje 
Terytorialne) weryfikowana jest zgodność z dokumentem strategicznym 
obejmującym całość przedsięwzięcia (obszar  
i beneficjentów).  

Kryterium ocenia, czy działania (projekty), które mają być realizowane w 
różnych obszarach są ze sobą spójne i powiązane, zmierzają do realizacji 
wspólnego celu rozwoju danego obszaru oraz czy obejmują jasno zdefiniowany 
obszar geograficzny i beneficjentów. 

2 
Czy projekt oraz wnioskodawca kwalifikują 
się do wsparcia w ramach RPO WL?  

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia zgodność z celami RPO WL 2014 – 2020 oraz celami 
poszczególnych Osi Priorytetowych. 

Kryterium ocenia, czy projekt wpisuje się w typ projektów oraz czy beneficjent 
wpisuje się w typ beneficjentów określonych  
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Kryterium ocenia również zgodność z opisem w kartach działań,  
z limitami i ograniczeniami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz wytycznymi dotyczącymi 
kwalifikowalności wydatków. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 

3 

Czy harmonogram przygotowania oraz 
wdrożenia projektu jest zgodny z ramami 
czasowymi dla realizacji projektów w 
ramach RPO WL? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy realizacja projektu mieści się w przedziale czasowym 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 
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uchylające rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1083/2006, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. 

4 

Czy wskaźniki programowe zawarte w 
projekcie mają wpływ na osiągnięcie  ram 
wykonania? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt zakłada realizację wskaźników, przyczyniających 
się do osiągnięcia ram wykonania  zawartych w RPO WL. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 

5 

Czy projekt zakłada realizację wskaźników 
RPO WL,  a także wpływ projektu na 
osiągnięcie celów RPO WL? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy projekt zakłada realizację wskaźników określonych w RPO 
WL 2014 - 2020, a także Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W 
przypadku projektu, którego dofinansowanie wynosić będzie x% alokacji 
danego działania, projekt powinien realizować co najmniej x% wartości 
poszczególnych wskaźników dla danego działania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 

6 

Czy dostępne są środki finansowe w ramach 
alokacji RPO WL  oraz czy jest możliwe 
potwierdzenie współfinansowania projektu 
przez wnioskodawcę/wnioskodawców? 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki projektowej. 

Kryterium ocenia, czy w ramach dostępnej alokacji w ramach danego działania 
określonej w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 przewidzianej na 
dane działanie, istnieje możliwość realizacji danego projektu, po uwzględnieniu 
alokacji przewidzianej na procedurę konkursową oraz instrumenty terytorialne. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 
jest niezbędne do uznania za projekt 
strategiczny możliwy do realizowania w ramach 
RPO WL 2014 - 2020. 

 

 


