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KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE 
STANDARDOWE



1. Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku
Przez to kryterium należy rozumieć, iż:
• wniosek został złożony we właściwej instytucji IZ,
• wniosek został złożony w terminie wskazanym przez IZ w regulaminie konkursu1,
• uzupełnienia wniosku zostały złożone w terminie i zakresie wskazanym w piśmie o uzupełnienia, zgodnie

z regulaminem konkursu,
• wniosek został złożony w sposób określony w regulaminie konkursu,
• wniosek został sporządzony w języku polskim,
• wniosek został złożony w wymaganej formie (na właściwym formularzu, w wersji papierowej i elektronicznej) wraz

z załączonym biznesplanem/ studium wykonalności,
• wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwy konkurs. Jeśli dotyczy, tzn. w regulaminie konkursu/regulaminie

prac Komisji oceny projektów wskazano, iż jest to kryterium dopuszczające.

1 Jeśli dotyczy, tzn. w regulaminie konkursu/regulaminie prac Komisji oceny projektów wskazano, iż jest to kryterium
dopuszczające



KRYTERIA FORMALNE 
ADMINISTRACYJNE STANDARDOWE



PROJEKTY KONKURSOWE



5. Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku

Przez to kryterium należy rozumieć, iż:
• złożono wszystkie wymagane w regulaminie konkursu załączniki do wniosku,
• załączniki do wniosku zostały podpisane / potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną /

osoby upoważnione,
• załączniki do wniosku zostały opatrzone pieczęcią wnioskodawcy (dotyczy jednostek sektora finansów

publicznych),
• załączniki zostały poprawnie przygotowane zgodnie z „Instrukcją wypełniania załączników”, treścią

ogłoszenia o naborze wniosków oraz regulaminem konkursu.



KRYTERIA MERYTORYCZNE 
DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE

DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 
GDZIE ZAŁĄCZNIKIEM JEST BIZNESPLAN



1. Zasada zapobiegania dyskryminacji

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, 
usług, infrastruktury) ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub or ientację 
seksualną.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady
uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej
infrastruktury (jeśli charakter projektu dotyczy tych kwestii).

2. Równość szans kobiet i mężczyzn
W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze
względu na płeć.

UWAGA IK UP:

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób

z niepełnosprawnościami.

W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury)

ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady

uniwersalnego projektowania i/lub racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej

infrastruktury (jeśli charakter projektu dotyczy tych kwestii).

Konieczność opisania sposobów zapewnienia dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności wynika z Rozporządzenia

1303/2013.

W przypadku wybrania neutralnego wpływu projektu na zasadę, należy przedstawić uzasadnienia tej decyzji. Niespełnienie kryterium

skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie. Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie. –

Uwaga uwzględniona.



9. Zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat lub 3 lata (w przypadku 
MŚP) od zakończenia jego realizacji

Weryfikacji podlegać będzie czy projektodawca jest zdolny do utrzymania rezultatów projektu (przez minimum 5 lat lub 3 lata w przypadku
MŚP od zakończenia jego realizacji), zarówno pod względem finansowym (spełnienie kryteriów progowych, między innymi NPV>0 w
okresie trwałości projektu), jak i organizacyjnym.

10. Wykonalność instytucjonalna oraz finansowa projektu

Weryfikacji podlegać będzie:
• czy wnioskodawca dysponuje m.in. odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, niematerialnymi, doświadczeniem niezbędnymi do

prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów.
• czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowym umożliwiającymi realizację projektu biorąc pod uwagę zaplanowany

budżet oraz harmonogram jego realizacji w oparciu o przedstawione inne dokumenty finansowe m.in. np.:
 promesa kredytowa/promesa leasingu finansowego/promesa pożyczki inwestycyjnej, wystawiona na podstawie

zweryfikowanej przez bank zdolności finansowej wnioskodawcy;
 miesięczne zestawienie obrotów na rachunku/ rachunkach (głównym i pomocniczych) za ostatnie 12 miesięcy oraz saldo na

tych rachunkach na moment wydawania zaświadczenia;
 umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego.

Dopuszcza się przedstawienie przez wnioskodawcę innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie środków
pieniężnych gwarantujących finansowe wykonanie projektu.
Obowiązek przedłożenia dokumentów oraz ich rodzaj uzależniony jest od typu projektów objętych danym konkursem i będzie
każdorazowo doprecyzowywany w dokumentacji konkursowej.



12.Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków
Weryfikacji podlegać będzie czy wydatki planowane do poniesienia są uzasadnione i racjonalne w stosunku do
zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań a także niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów i celów
projektu. Przez uzasadnione wydatki należy rozumieć takie wydatki, które są potrzebne i bezpośrednio związane
z realizacją działań zaplanowanych w projekcie i uznanych za kwalifikowane. Przez racjonalne wydatki należy
rozumieć takie wydatki, których wysokość jest dostosowana do zakresu zaplanowanych działań. Nie mogą być one
zawyżone ani zaniżone.
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków wskazanych przez wnioskodawcę jako
kwalifikowalne w ramach projektu w przypadku uznania ich za niezasadne lub o zawyżonej wartości. Poziom
obniżenia lub uznanie wydatku za nieuzasadnione nie może przekroczyć 20% wartości całkowitych wydatków
kwalifikowanych projektu. Jeśli zdaniem oceniającego więcej niż 20% wartości wydatków kwalifikowanych
jest nieuzasadnione lub zawyżone uznaje się, że projekt nie spełnia kryterium. Ponadto w przypadku gdy
dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych limitów określonych w regulaminie
konkursu kryterium uznaje się także za niespełnione.



Działanie 1.1 
Wsparcie infrastruktury B+R jednostek 

naukowych



KRYTERIA MERYTORYCZNE 
DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE



UWAGA IK UP:

Proszę dostosować kryteria dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – zgodnie z uwagami i propozycjami
szczegółowymi, wskazanymi w treści kryteriów dla EFRR.

Kryterium 2 - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Weryfikacji będzie podlegać, czy z załączonej do wniosku o dofinansowanie dokumentacji technicznej wynika, iż
planowana w ramach projektu infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kryterium w zaproponowanej formule jest niezrozumiałe.

W przypadku zastosowania 0-1 horyzontalnego kryterium dostępności nie jest zasadne dodawanie
przedmiotowego kryterium, gdyż de facto pierwsze kryterium już mówi o potrzebie uzasadnienia we wniosku
i w załączonej dokumentacji technicznej spełnienia zasady dostępności.

Dodanie kolejnego kryterium może odnosić się np. do koncepcji uniwersalnego projektowania (w przypadku nie
tylko nowej infrastruktury, lub w przypadku kiedy jest to coś więcej niż przepisy prawne w budownictwie lub
WCAG 2.0 w zasobach cyfrowych) )i zapewnienia dostępności np. dla więcej niż jednego rodzaju
niepełnosprawności. – Uwaga uwzględniona.

Proponuje się wykreślenie tego kryterium.



Działanie 1.2 
Badania przemysłowe, prace rozwojowe 

oraz ich wdrożenia

Typ projektu 2 
Prace B+R



KRYTERIA MERYTORYCZNE 

JAKOŚCIOWE



Opis kryterium Sposób oceny / 

punktowania

Maks. 

liczba 

pkt.

Liczba punków przyznawana w zależności od tego czy projekt zakłada współpracę prowadzoną w sposób ciągły,

w sformalizowanej formie (na podstawie umowy) z przynajmniej jedną jednostką naukową.

W ramach kryterium przez jednostkę naukową należy rozumieć jednostkę naukową w myśl ustawy z dnia 30 kwietnia

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), posiadającą przyznaną

kategorię A, A+ lub B, o której mowa w art. 42 wym. ustawy, a także jednostki naukowe w innych krajach.

Jednostki naukowe - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii

Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz.

618, z późn. zm.),

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83

rozporządzenia KE 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 (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).

Za współprace nie uważa się zakupu usług badawczych na podstawie umowy kupna – sprzedaży. Jednostka

naukowa musi aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu jako partner. Zasady współpracy muszą być

sformalizowane w postaci umowy/porozumienia, które stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Przez partnera należy rozumieć podmiot realizujący wspólnie z wnioskodawcą projekt, wnoszący do projektu zasoby

ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o

partnerstwie.

* Obniżenie punktacji z uwagi na wprowadzenie kryterium nr 8 Siedziba, oddział, miejsce prowadzenia

działalności gospodarczej

Punktacja: 

Realizacja projektu zakłada 

współpracę z jednostką 

naukową - 20 pkt., 20 pkt.

Realizacja projektu zakład 

współpracę z dwiema lub 

więcej jednostkami naukowymi 

– 30 pkt., 25 pkt.

30 25*

2. Realizacja projektu zakłada współpracę z jednostką naukową



Opis kryterium Sposób oceny / 

punktowania

Maks. 

liczba 

pkt.

Ocenie podlega zakres rzeczowy projektu na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Oceniający przyznaje punkty w zależności od tego czy prace B+R są ukierunkowane na wprowadzenie w przedsiębiorstwie

wnioskodawcy innowacji co najmniej w skali kraju:

- Produktowej

- Procesowej

Przez innowację produktową rozumie się wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone

w zakresie swoich cech lub zastosowań, w szczególności pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów,

wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Przez innowację procesową rozumie się

wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy, w tym znaczące zmiany w zakresie technologii,

urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacją procesową nie są: niewielkie zmiany lub ulepszenia, zwiększenie mocy

produkcyjnych lub usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo podobnych do obecnie

stosowanych, zaprzestania stosowania danego procesu, prostego odtworzenia lub podwyższenia majątku, zmian wynikających

wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, dostosowania do potrzeb rynku lokalnego,

regularnych zmian sezonowych lub innych zmian cyklicznych, obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

Dokonując oceny eksperci mają na względzie, iż priorytetem jest wspieranie powstania innowacyjnych

produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne ale oferują nowe,

innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku.

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego wnioskodawcy w projekcie liczonego jako udział

w kosztach kwalifikowanych. Nie są przyznawane punkty ułamkowe (np. 1,5 punktu za obniżenie wkładu własnego o 1,5 %).

W przypadku obniżenia procentowego poziomu dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu się przez wnioskodawcę

o maksymalną kwotę dofinansowania, punkty nie będą przyznawane.

Aby uzyskać punkty, wnioskodawca musi obniżyć wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania względem poziomu wydatków

kwalifikowanych.

* Obniżenie punktacji z uwagi na wprowadzenie kryterium nr 8 Siedziba, oddział, miejsce prowadzenia działalności

gospodarczej

Punktacja: 

Prace B+R są ukierunkowane na 

wprowadzenie w przedsiębiorstwie 

innowacji:

produktowej – 20 pkt. 15 pkt., 

procesowej – 10 pkt. 10 pkt.

20 15*

3. Innowacyjność badań



Opis kryterium Sposób oceny / 

punktowania

Maks. 

liczba 

pkt.

Liczba punktów przyznawana będzie wnioskodawcy, który na moment złożenia wniosku

o dofinansowanie posiada siedzibę, oddział, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na

terenie województwa podkarpackiego.

Punktacja:

Wnioskodawca posiada 

siedzibę, oddział, miejsce 

prowadzenia działalności 

gospodarczej – 10 pkt.

Wnioskodawca nie posiada 

siedziby, oddziału, miejsca

prowadzenia działalności 

gospodarczej – 0 pkt.

10

8. Siedziba, oddział, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej



Działanie 1.3 
Promowanie przedsiębiorczości

Typ projektu 2 
Inkubatory przedsiębiorczości



KRYTERIA MERYTORYCZNE 
DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE



1. Zgodność z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (jeśli dotyczy)

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) wyznacza trzy
inteligentne specjalizacje województwa: lotnictwo i kosmonautyka; jakość życia (inteligentne specjalizacje wiodące) oraz informacja i
telekomunikacja (sektor ICT) (inteligentna specjalizacja wspomagająca).
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy działalność na rzecz MŚP, prowadzona przez IOB w oparciu o w infrastrukturę wytworzoną
w ramach projektu, wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji (RIS3).
Wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób jego działalność na rzecz MŚP prowadzona w infrastrukturze wytworzonej w ramach
projektu, będzie wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, wskazanych w RIS3 oraz zobowiązać się do uwzględnienia w
strategii/planie wykorzystania infrastruktury odpowiednich zapisów umożliwiających osiągnięcie tego celu, np. warunków i preferencji dla
MŚP reprezentujących branże wskazane w RSI.

2. Strategia/ plan wykorzystania infrastruktury objętej projektem (jeśli dotyczy)

Weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca będący IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do
sfinansowania w ramach projektu.
W ramach kryterium ocenie podlega, jakość i wykonalność strategii/planu wykorzystania infrastruktury objętej projektem, w szczególności:
celowość, spójność i realność założeń przedstawionej przez Wnioskodawcę strategii i jej powiązanie z wynikami analizy popytu,
przygotowanej w oparciu o zdefiniowanie potrzeb MŚP w zakresie objętym projektem.
Pozytywna ocena uzależniona jest od spełnienia następujących warunków: strategia/ plan wykorzystania infrastruktury objętej projektem
zawiera elementy obowiązkowe; jest spójna i zrozumiała; jest wystarczająco efektywna – nakłady przewidziane w projekcie są adekwatne do
zakładanych rezultatów oraz odpowiada potrzebom przedsiębiorstw do których kierowane jest wsparcie w ramach projektu.



3. Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych (jeśli dotyczy)

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt mający na celu wsparcie infrastrukturalne inkubatora współfinansowany jest ze źródeł prywatnych
IOB13.
Przez współfinansowanie prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków publicznych (np. kredyt
komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej)14.

13 Tzn. nie będących środkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
14 Dotacja ze środków publicznych nie będzie uznawana za źródło prywatne.

UWAGA KE:
Wsparcie infrastrukturalne IOB dopuszczone jest tylko w incydentalnych i uzasadnionych przypadkach. W szczególności, kryteria
powinny sprawdzać, czy przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub
sąsiadującym regionie, chyba, ze limit dostępnej oferty został wyczerpany. – Uwaga uwzględniona.

4. Dostępność infrastruktury (jeśli dotyczy)

W ramach kryterium co do zasady weryfikowane będzie, czy przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury o podobnym
profilu, zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym powiecie, chyba że limit dostępnej infrastruktury został wyczerpany.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od tak nakreślonego wymogu terytorialnego, ale przy zachowaniu
wymogu niepowielania dostępnej infrastruktury.



5. Standardy świadczenia usług

Weryfikacji podlegać będzie, czy Wnioskodawca założył we wniosku, osiągnięcie standardów obowiązujących na
poziomie krajowym/europejskim/międzynarodowym.

Instytucje świadczące specjalistyczne usługi powinny dążyć do zapewnienia standardów jakości świadczenia usług.
Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu wnioskodawca osiągnie standardy prowadzenia usług np.
akredytacja MR lub certyfikat standardów ISO lub akredytacja w systemie KSU lub wykaże się posiadaniem innych
standardów o charakterze certyfikowanym na poziomie krajowym/europejskim/międzynarodowym.

6. Wnioskodawca (IOB) posiada strategię biznesową.

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca (IOB) posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje na
różne źródła przychodów i potwierdza jego zdolność do działania w warunkach rynkowych oraz prowadzenia
działalności pozwalającej na finansową samodzielność (lub potwierdza możliwość stopniowego usamodzielnienia się
finansowego do końca okresu kwalifikowalności).



KRYTERIA MERYTORYCZNE 
JAKOŚCIOWE



Opis kryterium Sposób oceny / 

punktowania

Maks. 

liczba 

pkt.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie liczba przedsiębiorstw ulokowanych we

wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/akademickich.

Weryfikacji podlegać będzie zakładana w projekcie liczba przedsiębiorstw korzystających z

powstałej infrastruktury w okresie 24 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Punktacja:

1 – 5 – 5 pkt.

6 - 10 – 10 pkt.

powyżej 10 – 15 pkt.

15

1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/ akademickich

2. Świadczenie specjalistycznych usług

Opis kryterium Sposób oceny / 

punktowania

Maks. 

liczba 

pkt.

Kryterium oceniane będzie na podstawie wykazu specjalistycznych usług skierowanych do

przedsiębiorstw zlokalizowanych w inkubatorze.

Przez usługi specjalistyczne należy rozumieć usługi świadczone przez podmioty

zewnętrzne, nieposiadające charakteru ciągłego lub okresowego oraz które nie są związane

ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi

doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Punktacja:

1-3 usługi – 5 pkt.

4-5 usług – 10 pkt.

6 i więcej usług  - 15 pkt. 15



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dotychczasowe

doświadczenie wnioskodawcy w zakresie udzielania pomocy

w procesie zakładania działalności gospodarczej.

Przez pomoc należy rozumieć wszelkiego rodzaju usługi

doradcze udzielane przedsiębiorstwom m.in. podczas

szkoleń, warsztatów, seminariów lub w ramach punktów

konsultacyjnych w okresie ostatnich 2 lat liczonych przed

dniem ogłoszenia konkursu.

Ocenie poddawane będzie dotychczasowe doświadczenie w

świadczeniu usług dla przedsiębiorstw (uwzględnione będą

m.in. takie aspekty jak odpowiednio udokumentowane

kwalifikacje wnioskodawcy, relacje ze środowiskiem

biznesowym, dotychczasowe sukcesy w świadczeniu usług

dla przedsiębiorstw).

Opis dotychczasowej działalności w zakresie

doradztwa/pomocy dla przedsiębiorstw (m.in. liczba i rodzaj

świadczonych usług; opinie i badania zadowolenia klientów;

obserwacje po realizacji usług, itp.) powinny zostać

przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej i dodatkowo

potwierdzone stosownymi dokumentami.

Punktacja:

• oferowane wsparcie w zakresie usług doradczych świadczonych w formie

szkoleń, warsztatów i seminariów (minimum 5 udokumentowanych zdarzeń w

okresie 2 lat przed dniem ogłoszenia konkursu) – 2 pkt.

• oferowane w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu wsparcie dla klientów w

postaci usług doradczych świadczonych w formie punktu konsultacyjnego – 2

pkt.

• oferowane w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu wsparcie dla klientów w

postaci usług doradczych świadczonych w pozostałych formach – 2 pkt.

• oferowane w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu wsparcie dla klientów w

postaci udostępnienia hal produkcyjnych – 2 pkt.

• oferowane w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu wsparcie dla klientów w

postaci udostępnienia zaplecza magazynowego – 2 pkt.

• oferowane w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu wsparcie dla klientów w

postaci udostępnienia zaplecza biurowego – 1 pkt.

• oferowane w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu wsparcie dla klientów w

postaci pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych tj. organizacja

spotkań przedsiębiorców, organizacja międzynarodowych misji gospodarczych,

kojarzenie partnerów gospodarczych, itp. (minimum 5 udokumentowanych

zdarzeń) - 5 pkt.

• posiadane, udokumentowane badania (np. w formie badań ankietowych)

wskazujące na zadowolenie dotychczasowych klientów ze świadczonych usług,

przeprowadzone w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu – 2 pkt.

• posiadane, udokumentowane badania monitorujące potrzeby potencjalnych

klientów, przeprowadzone w okresie 2 lat przed ogłoszeniem konkursu – 2 pkt.

Punkty podlegają sumowaniu (łączna liczba punktów nie może przekroczyć

20 pkt.).

20

3. Doświadczenie wnioskodawcy



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe i wykształcenie

personelu inkubatora zawartego we wniosku o dofinansowanie.

1. Personel inkubatora posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe m.in. transferu

technologii

2. znajomości branż w których planuje się specjalizować prowadząc działalność inkubującą,

3. finansów/księgowości,

4. prawa.

Punktacja:

• doświadczenie w dwóch 

wybranych zakresach – 2 pkt,

• doświadczenie w trzech 

wybranych zakresach – 5 pkt,

• doświadczenie w pełnym 

zakresie (punkty od 1 do 4) – 10 

pkt.

10

4. Doświadczenie i kompetencje personelu inkubatora



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy realizacja projektu przyczyni się do

nawiązania współpracy grupy docelowej (MŚP) z sektorem naukowo - badawczym i/lub

przedsiębiorstwami wiodącymi z danego sektora?

Realizacja projektu powinna przyczynić się do zainicjowania współpracy MŚP z jednostkami

naukowymi, jednostkami badawczymi, instytucjami proinnowacyjnymi, przedsiębiorstwami

wiodącymi z danego sektora, czego efektem będzie wymiana informacji (transfer wiedzy) oraz

nawiązanie stałej współpracy (np. sieci, partnerstwa, różne relacje biznesowe).

Punktacja:

• brak współpracy – 0 pkt.

• projekt przyczyni się do 

nawiązania współpracy– 10 pkt. 10

5. Wpływ realizacji projektu na współpracę z sektorem naukowo-badawczym i/lub przedsiębiorstwami

UWAGA:
Przedstawiona definicja weryfikacji kryterium nie odpowiada na pytanie w jaki sposób (na podstawie jakich dokumentów), procesów

zostanie potwierdzona współpraca. Dla przykładu czy wystarczy zorganizować wspólną konferencję/seminarium, czy może powinna

zostać zawarta umowa współpracy itp. Proponujemy to doprecyzować. Dodatkowo z uwagi na różne możliwości współpracy przyznane

punkty (obecna propozycja 10) należałoby podzielić względem formy współpracy. W chwili obecnej każda współpraca jest wyceniona

na tyle samo punktów. Proponujemy rozważyć wprowadzenie zróżnicowania punktacji względem sposobu podjętej współpracy. –

Uwaga nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Każdy rodzaj współpracy powinien prowadzić do celu jakim jest wymiana informacji (transfer wiedzy) oraz nawiązanie stałej współpracy

(np. sieci, partnerstwa, różne relacje biznesowe). Nie jest zasadne różnicowanie punktów w zależności od formy współpracy oraz

rodzaju podmiotów nawiązujących współpracę, jeżeli ww. cel będzie osiągnięty.

Ponadto szczegółowe uregulowania, w tym wykaz dokumentów zostanie przedstawiony na moment ogłoszenia naboru w dokumentacji

konkursowej.



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Kryterium oceniane będzie na podstawie lokalizacji inwestycji w powiecie, w którym

zlokalizowany jest inkubator (świadczone będą usługi inkubowania), dla którego poziom

stopy bezrobocia w stosunku do średniej wojewódzkiej określonej dla województwa

podkarpackiego na podstawie danych GUS z miesiąca poprzedzającego miesiąc

ogłoszenia konkursu, jest wyższy lub równy średniej wojewódzkiej.

Punktacja:

mniejszy niż średnia wojewódzka – 0 pkt.

równy lub wyższy od średniej wojewódzkiej 

do 20% - 10 pkt. wyższy od średniej 

wojewódzkiej powyżej 20% - 15 pkt.

15

6. Lokalizacja projektu na terenie o wysokiej stopie bezrobocia



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Regionalne inteligentne specjalizacje zostały wskazane w Regionalnej Strategii

Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej

specjalizacji (RIS3). W Strategii tej wyznaczone zostały trzy cztery inteligentne

specjalizacje województwa: lotnictwo i kosmonautyka; motoryzacja; jakość życia

(inteligentne specjalizacje wiodące) oraz informacja i telekomunikacja (sektor ICT)

(inteligentna specjalizacja wspomagająca).

Wnioskodawca, wskazując konkretny rodzaj/rodzaje inteligentnych specjalizacji (RIS3),

powinien wykazać, w jaki sposób oraz w jakim zakresie działalność prowadzona przez

MŚP w ramach projektu będzie wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.

Punktacja uzależniona jest od rodzaju 

inteligentnych specjalizacji wskazanych w 

RIS3:

• lotnictwo i kosmonautyka – 5 pkt, 10 pkt.

• motoryzacja - 10 pkt.

• informacja i telekomunikacja (ICT) – 3

pkt, 8 pkt.

• jakość życia – 2 pkt. 5 pkt.

Punktacja podlega sumowaniu.

10

7. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

UWAGA:

proponujemy zmienić wysokość punktacji dla inteligentnych specjalizacji wskazanych w RIS3.

Z uwagi na fakt, iż w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za równie ważne uznano

lotnictwo i kosmonautykę jakość życia oraz informacje i telekomunikacje (ICT), proponujemy przyznać taką samą liczbę punktów.

Punktacja: - Lotnictwo i kosmonautyka – 5 pkt lub, - Informacja i telekomunikacja (ICT) – 5 pkt lub, - Jakość życia – 5 pkt. Punktacja

podlega sumowaniu. Albo punktacja za spełnienie kryterium 15 pkt. – Uwaga nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Wszystkie 3 wskazane specjalizacje są ważne, natomiast specjalizacja „jakość życia” jest bardzo szeroka  i stosunkowo najłatw iej jest 

wykazać z nią zgodność projektu, co pokazał w szczególności ostatni konkursu w ramach działania 1.4.1 RPO WP. Kryterium ma za 

zadanie preferować punktowo projekty, które wpisują się w specjalizację relatywnie trudniejsze.



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%]

wkładu własnego wnioskodawcy w projekcie liczonego

jako udział w kosztach kwalifikowanych.

Punktacja:

Za każdy 1 punkt % obniżenia wartości wnioskowanego

dofinansowania, skutkującego kwotowym podwyższeniem wkładu

własnego, wyższego od wymaganego przyznawany będzie 1 pkt.

Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego

nie może przekroczyć 5 pkt.

W przypadku obniżenia procentowego poziomu dofinansowania

przy równoczesnym ubieganiu się przez wnioskodawcę o

maksymalną kwotę dofinansowania, jeśli taka została określona

warunkami wynikającymi z zapisów Regulaminu konkursu lub

innych przepisów wynikających z aktów prawnych regulujących

maksymalny poziom dofinansowania, punkty nie będą

przyznawane.

Aby uzyskać punkty, wnioskodawca musi obniżyć wartość

wnioskowanej kwoty dofinansowania względem poziomu

wydatków kwalifikowanych.

5

8. Wkład własny wyższy od wymaganego



Działanie 1.3 
Promowanie przedsiębiorczości

Typ projektu 3
Profesjonalizacja usług IOB

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE 
STANDARDOWE

DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH



1. Zasada zapobiegania dyskryminacji

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze
względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady
uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej
infrastruktury (jeśli charakter projektu dotyczy tych kwestii).

2. Równość szans kobiet i mężczyzn

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze
względu na płeć.

3. Zasada zrównoważonego rozwoju

Weryfikacja, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko.
Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na:
racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu,
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.



11. Profesjonalizacja usług IOB (jeśli dotyczy)

Celem kryterium jest odpowiedź na następujące pytania czy IOB:

• ubiega się o dofinansowanie dla nowych lub ulepszonych usług świadczonych dla biznesu stanowiących odpowiedź na
zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Popyt musi zostać potwierdzony przez dostarczenie dowodu zainteresowania przedsiębiorstw
wyrażonego poprzez zawarte umowy, porozumienia, wspólne platformy/systemy,

• posiada strategię biznesową dla przedsięwzięcia, która potwierdza zdolność do operowania w warunkach rynkowych
i prowadzenie działalności samowystarczalnej (lub potwierdza, że podmiot ten stanie się stopniowo samowystarczalny do końca
okresu trwałości),

• posiada roczny plan zawierający orientacyjny wykaz projektów/usług, które mają być realizowane uwzględniający projekt,
o którego wsparcie się ubiega,

• może wykazać, że w zakresie świadczenia usługi objętej przedsięwzięciem będą stosowane standardy na poziomie
krajowym/europejskim/międzynarodowym,

• przedstawi mechanizm monitorowania jakości i skuteczności usług.



Działanie 1.4 
Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1
Dotacje bezpośrednie

Typ projektu 1 
Rozwój MŚP



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE 
SPECYFICZNE



1. Status przedsiębiorstwa
Weryfikowany będzie status przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst
mający znaczenie dla EOG.
Weryfikacja wstępna - na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy, nie wyklucza głębszej analizy na etapie oceny merytorycznej.

2. Pomoc publiczna/pomoc de minimis
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zgodność z danym środkiem pomocowym.
• W przypadku objęcia projektu zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej (art. 14 GBER), weryfikacji podlega m. in.:
• czy projekt spełnia definicję inwestycji początkowej
• czy spełniony został efekt zachęty (w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem prac nad inwestycją)
• czy projekt nie jest realizowany w sektorze wyłączonym ze wsparcia
• czy wnioskodawca zapewnia wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków

własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
W przypadku objęcia projektu zasadami pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji nr 1407/2013), weryfikacji podlega m. in.:
• czy projekt nie jest realizowany w sektorze wyłączonym ze wsparcia
• czy wartość pomocy de minimis nie przekracza dopuszczalnego limitu przypadającego na jednego przedsiębiorcę tj. 200 tys. euro /

100 tys. euro (w odniesieniu do wsparcia w sektorze drogowego transportu towarów)
• czy wnioskodawca deklaruje wprowadzenie rozdzielności rachunkowej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

w sektorze wykluczonym ze wsparcia (tak by uzyskana pomoc nie stanowiła korzyści dla sektora wykluczonego)
• czy w przypadku projektu w sektorze drogowego transportu towarów do wydatków kwalifikowanych nie zaliczają się wydatki na

nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.



3. Wprowadzenie nowego/ulepszonego produktu/usługi

W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać czy wnioskodawca deklaruje wprowadzenie w wyniku realizacji
projektu nowego lub ulepszonego produktu lub usługi.

4. Zachowanie demarkacji między typami projektów

W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać, czy przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie na
przedsięwzięcia z zakresu TIK prowadzi działalność dłużej niż 2 lata (na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie) licząc od daty rejestracji w właściwym rejestrze.



KRYTERIA MERYTORYCZNE 
JAKOŚCIOWE



UWAGA – Kryterium nr 1 Projekt jest wynikiem prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę:

Proponujemy zmianę (zmniejszenie punktacji) w przypadku tego kryterium do 15 punktów.

Należy zauważyć, że projekty innowacyjne obejmują również innowacje wdrażane w danym MSP, a które to nie zostały w nim

wytworzone. Szczególnie w przypadku przedsiębiorstw małych, które to rzadko kiedy prowadzą one działalność badawczo –

rozwojową.

Maksymalna liczba punktów 15

 przedmiot wdrożenia został opracowany samodzielnie przez wnioskodawcę i wnioskodawca uzyskał na niego patent lub

dokonał zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania ochrony – 15 pkt;

 przedmiot wdrożenia został opracowany samodzielnie przez wnioskodawcę i wnioskodawcy zostały udzielone prawa ochronne

na wzór użytkowy – 12 pkt;

 przedmiot wdrożenia został opracowany samodzielnie przez wnioskodawcę, ale nie został zgłoszony w urzędzie Patentowym

w celu uzyskania ochrony – 8 pkt;

 przedmiot wdrożenia został opracowany na zlecenie wnioskodawcy – 5 pkt.

Uwaga nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Kryterium ma za zadanie preferować punktowo projekt poprzedzone przeprowadzonymi badaniami, własnymi lub na zlecenie, co

wpisuje się w cel osi I RPO WP 2014 – 2020 i wprost wynika z zapisów RPO WP 2014-2020.

Projekty innowacyjne, które obejmują innowacje wdrażane w danym MSP w ramach realizacji projektu (które nie zostały w nim

wytworzone), są punktowane w ramach kryterium nr 2 pn. „Stopień innowacyjności produktu/usługi”.



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie, że planowana

inwestycja w ramach projektu jest wynikiem prac B+R,

realizowanych i zakończonych przez wnioskodawcę lub na jego

zlecenie, w okresie ostatnich trzech lat, licząc do dnia ogłoszenia

konkursu.

Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą mieć

kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu

(wyrobu lub usługi).

W przypadku badań opracowanych przez wnioskodawcę

samodzielnie lub na jego zlecenie, które nie zostały zgłoszone do

Urzędu Patentowego, punkty uzyskają tylko te badania, które

wykażą IX poziom gotowości technologicznej.

Punktacja:

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

• przedmiot wdrożenia został opracowany

samodzielnie przez wnioskodawcę i wnioskodawca

uzyskał na niego patent lub dokonał zgłoszenia

wynalazku w Urzędzie Patentowym w celu

uzyskania ochrony – 20 pkt;

• przedmiot wdrożenia został opracowany

samodzielnie przez wnioskodawcę i wnioskodawcy

zostały udzielone prawa ochronne na wzór

użytkowy – 15 pkt;

• przedmiot wdrożenia został opracowany

samodzielnie przez wnioskodawcę, ale nie został

zgłoszony w Urzędzie Patentowym

w celu uzyskania ochrony – 10 pkt;

• przedmiot wdrożenia został opracowany na

zlecenie wnioskodawcy – 5 pkt.

20

1. Projekt jest wynikiem prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

W ramach kryterium premiowane będą projekty, w wyniku

których zostanie wprowadzona innowacja produktowa, o

poziomie innowacyjności wykraczającym poza skalę regionu

(województwo podkarpackie), tj. projekty innowacyjne w skali

kraju, świata oraz rozwiązania nieznane i niestosowane

dotychczas.

Punktacja:

Produkt lub usługa charakteryzuje się nowością ze

względu na posiadane przez nie nowe cechy

i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych:

• w skali kraju, stosowanych w okresie do 3 lat – 5

punktów,

• w skali świata, stosowanych w okresie do 3 lat - 10

punktów,

• nieznanych i niestosowanych dotychczas – 15

punktów.

15

2. Stopień innowacyjności produktu/ usługi



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Regionalne inteligentne specjalizacje zostały wskazane w

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie przynależność

przedmiotu przedsięwzięcia do regionalnych inteligentnych

specjalizacji (RIS) wymienionych ww. Strategii.

Weryfikacja, czy projekt wpisuje się w inteligentne

specjalizacje regionu, będzie przeprowadzona na podstawie

opisanego przez wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej

rodzaju działalności gospodarczej, której dotyczy projekt.

Punktacja uzależniona jest czy projekt wpisuje się w

specjalizację:

• lotnictwo i kosmonautyka – 10 punktów

• motoryzacja – 9 punktów

• informacja i telekomunikacja ICT – 8 punktów

• jakość życia – 5 punktów.
10

3. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

UWAGA:

Zgodność z regionalnymi inteligentnymi - proponujemy zmienić wysokość punktacji dla inteligentnych specjalizacji wskazanych w RIS3. 

Z uwagi na fakt, iż w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za równie ważne uznano 

lotnictwo i kosmonautykę jakość życia oraz informacje i telekomunikacje (ICT), proponujemy przyznać taką samą liczbę punktów. 

Punktacja: - Lotnictwo i kosmonautyka – 10 pkt albo – informacja i telekomunikacja (ICT) – 10 pkt, - jakość życia – 10 pkt. Albo 

punktacja za spełnienie kryterium 15 pkt. – Uwaga nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Wszystkie 3 wskazane specjalizacje są ważne, natomiast specjalizacja „jakość życia” jest bardzo szeroka  i stosunkowo najłatw iej jest 

wykazać zgodność projektu z tą specjalizacją, co pokazał w szczególności ostatni konkursu w ramach działania 1.4.1 RPO WP. 

Kryterium ma za zadanie preferować punktowo projekty, które wpisują się w specjalizację relatywnie trudniejsze.



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Obszarem do wyliczenia kryterium będzie obszar powiatu na

podstawie liczby podmiotów gospodarki narodowej na 1000

mieszkańców.

Ocena kryterium oparta będzie na najbardziej aktualnych

danych statystycznych Urzędu Statystycznego

w Rzeszowie, dostępnych na dzień ogłaszania konkursu.

Punktacja uzależniona jest od liczby podmiotów

gospodarczych na obszarze powiatu, w którym

realizowany jest projekt.

Punktacja:

• lokalizacja projektu na obszarze powyżej 100

podmiotów gospodarki narodowej - 5 punktów 1

punkt,

• lokalizacja projektu na obszarze od 60 do 100

podmiotów gospodarki narodowej - 8 punktów 3

punkty,

• lokalizacja projektu na obszarze poniżej 60 podmiotów

gospodarki narodowej - 10 punktów 5 punktów.

10 5 *

4. Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej

* Obniżenie punktacji z uwagi na wprowadzenie kryterium nr 9 Rodzaj działalności gospodarczej



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Warunkiem uzyskania punktów w ramach kryterium będzie

zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,

będące wynikiem realizacji projektu, bezpośrednio po jego

zakończeniu i utrzymane w okresie trwałości projektu.

Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji zawartych

w dokumentacji projektowej.

Wnioskodawca uzyska punkty w zależności od wzrostu

zatrudnienia i wielkości przedsiębiorstwa.

Punktacja:

mikroprzedsiębiorca:

• wzrost zatrudnienia o 1 pełny etat  - 8 punktów

• wzrost o 2 pełne etaty – 10 punktów

• wzrost zatrudnienia o 3 i więcej pełnych etatów -

15 punktów

mały przedsiębiorca:

• wzrost zatrudnienia o 2 pełne etaty  - 5 punktów

• wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty – 10 punktów

• wzrost zatrudnienia o 4 i więcej pełnych etatów -

15 punktów

średni przedsiębiorca:

• wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty  - 5 punktów

• wzrost zatrudnienia o 4 pełne etaty - 10 punktów

• wzrost zatrudnienia o 5 i więcej pełnych etatów -

15 punktów

15

5. Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Kryterium preferować będzie przynależność przedsiębiorstwa

do klastra, izby gospodarczej, stowarzyszenia branżowego

związanych z działalnością gospodarczą, której dotyczy

projekt.

* Obniżenie punktacji z uwagi na wprowadzenie kryterium nr 9 Rodzaj

działalności gospodarczej

Punktacja:

• w przypadku przynależności do klastra, stowarzyszenia

branżowego, izby gospodarczej przez min. 2 lata,

licząc do dnia ogłoszenia konkursu - 10 punktów 5

punktów,

• w przypadku przynależności do klastra, stowarzyszenia

branżowego, izby gospodarczej przez min. 12

miesięcy, licząc do dnia ogłoszenia konkursu -

5 punktów 2 punkty.

10 5 *

6. Przynależność do klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej

7. Relacja przychodów do wartości projektu

Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa, w których

przychód netto ze sprzedaży jest równy lub wyższy od 25%

całkowitych wydatków projektu.

Punktacja:

Czy wartość rocznego przychodu netto ze sprzedaży jest 

równa lub wyższa niż 25% całkowitych wydatków projektu?

• tak – 15 punktów,

• nie – 0 punktów.

15



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu

własnego wnioskodawcy w projekcie liczonego jako udział w

kosztach kwalifikowanych.

Punktacja:

Za każdy 1 punkt % obniżenia wartości wnioskowanego

dofinansowania, skutkującego kwotowym podwyższeniem

wkładu własnego, wyższego od wymaganego

przyznawany będzie 1 punkt.

Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu

własnego nie może przekroczyć 5 punktów.

W przypadku obniżenia procentowego poziomu

dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu się przez

wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, jeśli

taka została określona warunkami wynikającymi z zapisów

Regulaminu konkursu lub innych przepisów wynikających z

aktów prawnych regulujących maksymalny poziom

dofinasowania, punkty nie będą przyznawane.

Aby uzyskać punkty, wnioskodawca musi obniżyć wartość

wnioskowanej kwoty dofinansowania względem poziomu

wydatków kwalifikowanych.

5

8. Wkład własny wyższy od wymaganego



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

W ramach kryterium premiowane będą projekty

realizowane w sektorze produkcyjnym.

Ocena dokonywana będzie w oparciu o zapisy wniosku

o dofinansowanie i biznesplanu, pomocniczo także

w oparciu o kod PKD działalności, której dotyczy projekt.

Punktacja: 

w przypadku projektów realizowanych w sektorze 

produkcyjnym – 10 punktów,

w przypadku projektów realizowanych w sektorze 

usługowym – 5 punktów
10

9. Rodzaj działalności gospodarczej



Działanie 1.4 
Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1
Dotacje bezpośrednie

Typ projektu 2 
TIK



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE 
SPECYFICZNE



1. Status przedsiębiorstwa
Weryfikowany będzie status przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst
mający znaczenie dla EOG.
Weryfikacja wstępna - na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy, nie wyklucza głębszej analizy na etapie oceny merytorycznej.

2. Pomoc publiczna/pomoc de minimis
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zgodność z danym środkiem pomocowym.
• W przypadku objęcia projektu zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej (art. 14 GBER), weryfikacji podlega m. in.:
• czy projekt spełnia definicję inwestycji początkowej
• czy spełniony został efekt zachęty (w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem prac nad inwestycją)
• czy projekt nie jest realizowany w sektorze wyłączonym ze wsparcia
• czy wnioskodawca zapewnia wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków

własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
W przypadku objęcia projektu zasadami pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji nr 1407/2013), weryfikacji podlega m. in.:
• czy projekt nie jest realizowany w sektorze wyłączonym ze wsparcia
• czy wartość pomocy de minimis nie przekracza dopuszczalnego limitu przypadającego na jednego przedsiębiorcę tj. 200 tys. euro /

100 tys. euro (w odniesieniu do wsparcia w sektorze drogowego transportu towarów)
• czy wnioskodawca deklaruje wprowadzenie rozdzielności rachunkowej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

w sektorze wykluczonym ze wsparcia (tak by uzyskana pomoc nie stanowiła korzyści dla sektora wykluczonego)
• czy w przypadku projektu w sektorze drogowego transportu towarów do wydatków kwalifikowanych nie zaliczają się wydatki na

nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

4. Zachowanie demarkacji między typami projektów
W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać, czy przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie na przedsięwzięcia z zakresu TIK
prowadzi działalność dłużej niż 2 lata (na moment złożenia wniosku o dofinansowanie) licząc od daty rejestracji w właściwym rejestrze.



KRYTERIA MERYTORYCZNE 
DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE



UWAGA:
Przedstawiona definicja weryfikacji kryterium nie odpowiada na pytanie w jaki sposób (na podstawie jakich dokumentów),
procesów/audytów zostanie potwierdzone bezpieczeństwo przetwarzania danych. Proponujemy rozważyć uzupełnienie definicji.
O jakiego typu dane chodzi? – Uwaga nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
Szczegółowe uregulowania, w tym wykaz dokumentów zostanie przedstawiony na moment ogłoszenia naboru w dokumentacji
konkursowej.
Wprowadzanie szczegółowego wykazu dokumentów w kryteriach wyboru powoduje, że jakiekolwiek zmiany w tym zakresie
wymagałaby zatwierdzenia przez KM, co wydłużyłoby i skomplikowało proces modyfikacji tegoż wykazu.
Dodatkowo, wykaz dokumentów zależy od specyfiki konkretnego projektu w przypadku projektów TIK.

1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych
Weryfikacji podlegać będzie czy wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone w projekcie będą zapewniały bezpieczeństwo 
przetwarzania danych zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach prawa.

2. Wprowadzenie modelu TIK
Weryfikacji podlegać będzie czy zakres rzeczowy projektu prowadzi do wdrożenia minimum jednego z poniższych modeli TIK:
• B2B (Business to Business),
• B2C (Business to Consumer),
• C2C (Consumer to Consumer).



KRYTERIA MERYTORYCZNE 
JAKOŚCIOWE



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

W ramach kryterium premiowane będą projekty,

w wyniku których zostanie wprowadzona innowacja produktowa /

procesowa, nietechnologiczna (organizacyjna, marketingowa).

Punktacja:

Zaimplementowane technologie informacyjno-

komunikacyjne charakteryzują się innowacyjnością:

• nietechnologiczną (organizacyjną, marketingową) –

10 punktów,

• procesową / produktową – 20 punktów.

20

1. Rodzaj innowacyjności efektu wprowadzonego modelu TIK

UWAGA:

Proponujemy rozważenie dołączenia do opisu kryterium definicji innowacji. – Uwaga nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Zdefiniowanie/doprecyzowanie pojęć nastąpi na etapie ogłaszania naboru, w Regulaminie naboru.



2. Stopień innowacyjności

Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

W ramach kryterium premiowane będą projekty,

w ramach których zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania

informatyczne wykazujące innowacyjność min. na poziomie

regionu (województwa podkarpackiego).

Punktacja:

Wprowadzone rozwiązania informatyczne wykazują się

innowacyjnością na poziomie:

• regionalnym – 10 punktów,

• krajowym – 15 punktów,

• międzynarodowym – 20 punktów.

20

UWAGA:

Proponujemy rozważyć dołączenie do opisu kryterium wyjaśnienia co rozumie się poprzez nowatorskie rozwiązania teleinformatyczne.

Proponujemy dodać kryterium premiujące obszary wiejskie.

Projekt realizujący TIK jest zlokalizowany na obszarach wiejskich – 10 pkt. Opis kryterium: za obszary wiejskie uznaje się tereny poza

granicami administracyjnymi miast. – Uwaga nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Pojęcie „innowacje” występuje wielokrotnie w różnych kryteriach i nigdzie nie było definiowane.

Specyfika realizowanych projektów wskazuje, że lokalizacja projektu nie ma większego znaczenia dla ich realizacji.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na „nadużycia” w tym zakres („sztuczne” lokowanie tego typu projektów na obszarach

wiejskich).



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa,

wprowadzające zaawansowane rozwiązania /

technologie.

Punktacja:

Za każdy z niżej wymienionych rodzajów zastosowanych rozwiązań /

technologii przyznaje się 4 punkty:

• przetwarzanie w chmurze obliczeniowej,

• dostęp mobilny do danych i aplikacji,

• oprogramowanie jako usługa (SaaS) i/lub platforma jako usługa

(PaaS),

• automatyzacja przepływu pracy (workflow) i/lub automatyzacja

procesów biznesowych (BPM),

• otwarte standardy, opublikowane API.

W przypadku zastosowania 3 lub więcej rozwiązań/technologii

przyznaje się 20 punktów.

20

3. Rodzaj zastosowanych rozwiązań / technologii



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Warunkiem uzyskania punktów w ramach kryterium będzie

zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,

będące wynikiem realizacji projektu, bezpośrednio po jego

zakończeniu i utrzymane w okresie trwałości projektu.

Punktacja:

• wzrost zatrudnienia o 1 pełen etat –

10 punktów,

• wzrost zatrudnienia o 2 pełne etaty – 15 punktów,

• wzrost zatrudnienia o 3 i więcej pełnych etatów –

20 punktów.

20

4. Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu

5. Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa

Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Kryterium oceniane będzie na podstawie okresu

funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przy ocenie spełnienia kryterium brany jest pod uwagę stan

na dzień złożenia wniosku.

Punktacja:

• przedsiębiorstwo nowozałożone (przedsiębiorstwo, 

którego okres funkcjonowania na rynku ≤ 6 miesięcy) – 5 

punktów,

• przedsiębiorstwo jest we wczesnej fazie rozwoju

(przedsiębiorstwo, którego okres funkcjonowania na 

rynku > 6 miesięcy ≤ 24 miesiące) – 15 punktów.

15



Opis kryterium Sposób oceny / punktowania Maks. 

liczba 

pkt.

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu

własnego wnioskodawcy w projekcie liczonego jako udział w

kosztach kwalifikowanych.

Punktacja:

Za każde 1% obniżenie wartości wnioskowanego

dofinansowania, skutkujące kwotowym podwyższeniem

wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum

przyznawany będzie 1 punkt.

Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu

własnego nie może przekroczyć 5 punktów.

W przypadku obniżenia procentowego poziomu

dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu się przez

wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania jeśli

taka została określona warunkami wynikającymi z zapisów

Regulaminu konkursu lub innych przepisów wynikających z

aktów prawnych regulujących maksymalny poziom

dofinasowania, punkty nie będą przyznawane.

Aby uzyskać punkty, wnioskodawca musi obniżyć wartość

wnioskowanej kwoty dofinansowania względem poziomu

wydatków kwalifikowanych.

5

6. Wkład własny wyższy od wymaganego



Dziękuję za uwagę

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Towarnickiego 3A

35-010 Rzeszów

dwp@podkarpackie.pl


