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Informacje ogólne

• Załączniki są integralną częścią wniosku o dofinansowanie projektu i służą do

uzupełnienia danych w nim zawartych.

• Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne załączniki,

które go dotyczą.

• Wszystkie załączniki należy złożyć w 1 egzemplarzu, dołączając je do

wniosku o dofinansowanie.

• W przypadku załączników stanowiących dokumenty wydane przez inne

organy:

- należy złożyć oryginał dokumentu lub

- kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeżeli nie

wykluczono takiej możliwości).

• Podpisy i parafki należy dokonać tuszem innym niż czarny.



Informacje ogólne

• Zasady potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem zostały opisane

w Regulaminie konkursu (§14 ust.10).

• Każdy załącznik powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do

reprezentacji Wnioskodawcy (zgodnie z przepisami prawa lub zapisami

dokumentów rejestrowych) i wskazane w pkt. A.11 wniosku o dofinansowanie

lub przez osobę/osoby upoważnione do tego przez osoby wskazane w ww.

punkcie wniosku.

• Wzory załączników dostępne są na stronie internetowej

www.rpo.podkarpackie.pl



Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dofinansowanie:

1. Biznesplan. (obowiązkowo)

2. Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie. (obowiązkowo)

3. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko. (jeśli

dotyczy)

4. Dokument, na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność

gospodarczą. (obowiązkowo)

5. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego. (jeśli dotyczy)

6. Kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. (jeśli

dotyczy)



7. Wyciąg z dokumentacji technicznej. (jeśli dotyczy)

8. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

(obowiązkowo)

9. Dokumenty finansowe. (obowiązkowo)

10.Kopie deklaracji PIT/CIT. (obowiązkowo)

11.Opinia o innowacyjności. (jeśli dotyczy)

12.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de

minimis. (obowiązkowo)

13.Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o braku

otrzymania pomocy de minimis. (obowiązkowo)

Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dofinansowanie:



14. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe,

średnie lub duże przedsiębiorstwo. (obowiązkowo)

15. Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. (obowiązkowo)

16. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie

wraz z załącznikami. (jeśli dotyczy)

17. Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, kategorią projektu

lub Regulaminem konkursu (jeśli dotyczy) m.in.:

• dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R wdrażanych
w ramach projektu (kryterium merytoryczne jakościowe),

• dodatkowe (poza opinią o innowacyjności) dokumenty potwierdzające
innowacyjność (kryterium merytoryczne jakościowe).

Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dofinansowanie:



Załącznik nr 1 – Biznesplan

• Biznesplan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem

o dofinansowanie.

• Informacje zawarte w biznesplanie oraz wniosku muszą być ze sobą

zgodne.

• Biznesplan należy wypełnić w języku polskim. Nie należy zmieniać formatu

biznesplanu (usuwać poszczególnych punktów, tabel bądź kolumn).

• Biznesplan zawiera w każdym punkcie instrukcję do ich wypełnienia oraz

pytania zawarte w poszczególnych polach, na które należy udzielić

odpowiedzi.

• Wszystkie pola powinny być wypełnione, w przypadku, gdy dana tabela

nie odnosi się do Wnioskodawcy należy wpisać „Nie dotyczy”.



Załącznik nr 2 – Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie bez względu na 

charakter inwestycji będącej zakresem projektu

tel. kontaktowe do Departamentu Ochrony Środowiska

17 747 6924

17 747 6929



Załącznik nr 3 – Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na 

środowisko

Załączniki obowiązkowe do wniosku o dofinansowanie ze względu na

charakter inwestycji będącej zakresem projektu, na czas podpisania umowy

o dofinansowanie projektu (nie będzie przedłużeń).

Projekty o charakterze nieinfrastrukturalnym 

w zasadzie nie będą wymagać dokumentów wymienionych 

w załączniku nr 3



Załącznik nr 4 – Dokument, na podstawie którego Wnioskodawca 

prowadzi działalność gospodarczą

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną:

• pełny odpis z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

• wydruk CEIDG (dla przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku wpisu do KRS).

Złożone dokumenty powinny potwierdzać, iż Wnioskodawca prowadzi działalność

gospodarczą przez okres minimum 12 ostatnich miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia

wniosku o dofinansowanie na terenie jednej z 12 gmin województwa podkarpackiego. Powyższe

należy utożsamiać z posiadaniem siedziby lub oddziału albo głównego/stałego miejsca

wykonywania działalności na terenie ww. gmin i we wskazanym okresie.

Złożone dokumenty muszą być aktualne, tj. odpis/wydruki powinny być pobrane

nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

W przypadku spółki cywilnej dokumenty należy dołączyć dokumenty rejestrowe

wszystkich wspólników wraz z umową spółki cywilnej i wszystkimi jej aneksami.



Załącznik nr 5 – Dokumenty dotyczące zagospodarowania 

przestrzennego

Dokumenty obowiązkowe w przypadku projektów obejmujących swym

zakresem prace budowlane, dla których wnioskodawca dotychczas nie uzyskał

pozwolenia na realizację inwestycji objętej zakresem projektu:

• kopia prawomocnej/ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub

• wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego lub

• zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego.

Decyzje powinny być opatrzone adnotacją organu, który je wydał, że są

ostateczne tj. takie, dla których nie przysługuje prawo do skutecznego wniesienia

odwołania lub dla których upłynął termin na wniesienie skargi do sądu.



Załącznik nr 6 – Kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy

Dokumenty obowiązkowe w przypadku projektów obejmujących swym

zakresem prace budowlane:

• pozwolenie na budowę (nie starsze niż trzy lata),

• zgłoszenie robót budowlanych (nie starsze niż trzy lata) .

Ww. dokumenty powinny obejmować cały zakres robót budowlanych

objętych projektem oraz być aktualne tj. umożliwiać rozpoczęcie realizacji robót

zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej przed dniem podpisania

umowy o dofinansowanie projektu.

Ww. dokumenty muszą być wydane dla podmiotu ubiegającego się

o dofinansowania projektu.



Załącznik nr 7 – Wyciąg z dokumentacji technicznej

Załącznik obligatoryjny dla projektów infrastrukturalnych, wymagających

uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia wykonywania robót

budowlanych powinien zawierać:

• kopię strony tytułowej projektu budowlanego zawierającej m.in.: nazwę, adres

i kategorię obiektu budowlanego oraz jednostkę ewidencją, obręb i numer działek

ewidencyjnych, na których obiekt jest usytułowany, imię i adres jednostki

projektowania, podpis projektanta, spis zawartości projektu budowlanego wraz

z wykazem załączonych do projektu uzgodnień, pozwoleń lub opinii itp.;

• kopię opisów technicznych zawierających charakterystyczne parametry

techniczne projektu tj. ilość, przeznaczenie poszczególnych obiektów, kubaturę

i powierzchnię zabudowy poszczególnych obiektów, powierzchnię całkowitą oraz

użytkową obiektów, ilość kondygnacji oraz pomieszczeń;



Załącznik nr 7 – Wyciąg z dokumentacji technicznej

• kopie najważniejszych rysunków i schematów z części rysunkowej projektu

budowlanego m.in. projektu zagospodarowania działki/terenu i projektowanych

obiektów budowlanych oraz projektu archtektoniczno-budwlanego obiektu

budowlanego zawierający rzuty poszczególnych poziomów budynków zawierające

ich charakterystyczne parametry.

W przypadku gdy projekt budowlany nie jest wymagany (zgłoszenie robót

budowlanych) należy przedłożyć kopie dokumentów stanowiących załączniki do

zgłoszenia m.in. szkice, rysunki, opis robót budowlanych.

W przypadku posiadania prawomocnego pozwolenia na budowę,

załączony do wniosku o dofinansowanie wyciąg z dokumentacji technicznej

powinien stanowić jego załącznik, co powinno być potwierdzone pieczęciami

odpowiedniego organu.



Załącznik nr 8 – Dokument, potwierdzający prawo do dysponowania 

nieruchomością

Załącznik obligatoryjny, potwierdzający prawo Wnioskodawcy do

dysponowania nieruchomością tj. prawo:

• własności lub

• użytkowania wieczystego.

Należy dołączyć odpis z księgi wieczystej/wydruk z elektronicznej księgi

wieczystej zawierający dokładny adres nieruchomości oraz numer działki.

W przypadku lokalizacji infrastruktury projektu na wodach Jeziora

Solińskiego i Jeziora Myczkowskiego należy przedłożyć inne stosowne dokumenty

potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane

z realizacją projektu wynikające z przepisów szczególnych.



Załącznik nr 9 – Dokumenty finansowe

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną.

Należy przedłożyć odpowiednio:

• sprawozdanie finansowe za 3 zamknięte lata obrotowe (2015, 2016 i 2017)

- w przypadku Wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia pełnej

księgowości, lub

• wydruk z księgi przychodów i rozchodów obejmujący stronę podsumowującą

ostatni zamknięty rok obrotowy (2015, 2016, 2017) - w przypadku podmiotów na

których nie ciąży obowiązek prowadzenia pełnej księgowości lub

• jeśli wnioskodawca działa krócej niż 3 lata należy przedłożyć sprawozdanie/wydruk

z księgi przychodów i rozchodów za miesiące, w których działał.



Załącznik nr 10 - Kopie deklaracji PIT/CIT

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną. 

Należy przedłożyć kopie deklaracji PIT/CIT ze stemplem Urzędu

Skarbowego lub innym potwierdzeniem wpływu PIT/CIT do US, za rok 2017.



Załącznik nr 11 – Opinia o innowacyjności

Dokument obligatoryjny w przypadku, gdy Wnioskodawca deklaruje, że

wprowadzony produkt lub usługa charakteryzuje się nowością:

• w skali regionu, stosowany w okresie do 3 lat,

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

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

• nieznanych i niestosowanych dotychczas.

Opinia o innowacyjności powinna być sporządzona na formularzu będącym

załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.



Załącznik nr 12 - Formularz informacji przedstawianych 

przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną.

Dla każdego projektu należy obligatoryjnie wypełnić i przedłożyć Formularz

informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór

stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która została do niego

załączona. Należy pamiętać aby podane dane były spójne z informacjami zawartymi

we wniosku o dofinansowanie.



Załącznik nr 13 – Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis lub 

oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną.

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy de minimis

w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch ostatnich lat podatkowych.

W przypadku braku otrzymania pomocy de minimis Wnioskodawca

zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie na wzorze dostępnym na

www.rpo.podkarpackie.pl

Należy pamiętać, iż przy wykazywaniu uzyskanej pomocy de minimis lub jej

braku bierze się pod uwagę dane dotyczące wszystkich podmiotów, które tworzą tzw.

jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.



Jedno przedsiębiorstwo tworzą wszystkie podmioty, które pozostają ze

sobą co najmniej w jednej z poniższych relacji:

• podmiot posiada w drugim podmiocie większość praw głosu akcjonariuszy,

wspólników lub członków,

• podmiot ma prawo wyznaczać lub odwoływać większość członków organu

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu,

• podmiot ma prawo wywierać dominujący wpływ na inny podmiot zgodnie z umową

zawartą z tym podmiotem lub postanowieniami w jego akcie założycielskim lub

umowie spółki,

• podmiot, który jest akcjonariuszem lub udziałowcem innego podmiotu,

samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami lub

udziałowcami tego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub

udziałowców tego podmiotu.

Przedsiębiorcy pozostający w jednej z ww. relacji za pośrednictwem innego

przedsiębiorcy również są uznawani za jedno przedsiębiorstwo.

Uwaga!!!

Suma pomocy de minimis wynikająca z przedłożonych zaświadczeń powinna 

być tożsama ze wskazaną w polu D.1 Wniosku o dofinansowanie.



Załącznik nr 14 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych 

przez mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie:

• Część A oświadczenia służy do wykazania powiązań z innymi podmiotami tj. czy

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem samodzielnym, partnerskim czy

powiązanym.

• Część B służy do przedstawienia skumulowanych danych finansowych oraz

danych dotyczących zatrudnienia (w latach 2017 - 2015) i określenia kategorii

(wielkości) przedsiębiorstwa.



Załącznik nr 15 - Oświadczenie dotyczące tajemnicy 

przedsiębiorstwa

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie.

Wzór oświadczenia dostępny na www.rpo.podkarpackie.pl

Wnioskodawca oświadcza, czy informacje zawarte w złożonym

wniosku o dofinansowanie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.)



Załącznik nr 16 – Upoważnienie/pełnomocnictwo do 

podpisania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie, jeżeli dokumenty

nie są podpisane przez osoby przewidziane do reprezentacji zgodnie

z dokumentami rejestrowymi wnioskodawcy.

Pełnomocnictwo należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem.

Wzór formularza dostępny na www.rpo.podkarpackie.pl



Załącznik nr 17 – Inne niezbędne dokumenty wymagane 

przepisami prawa, kategorią projektu lub Regulaminem 

konkursu

Załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wnioskodawca chce przedstawić

dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących kryteriów

merytorycznych jakościowych:

• Dokumenty dodatkowe potwierdzające innowacyjność (poza opinią

o innowacyjności) w ramach kryterium jakościowego nr 1 np. dokumenty

określające normy i standardy, publikacje naukowe, dostępne badania, literatura

fachowa, raporty jednostek naukowo-badawczych.

• Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B + R wdrażanych w ramach

projektu - k. jakościowej nr 2.



• Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich środków finansowych

umożliwiających realizację projektu (kryterium oceny merytorycznej -

dopuszczające), np. miesięczne zestawienie obrotów na rachunku/rachunkach

głównym/pomocniczym za ostatnie 12 miesięcy oraz saldo na tych rachunkach.



KRYTERIA WYBORU 
PROJEKTÓW

OCENA FORMALNA 
I MERYTORYCZNA



• Ocena projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu

odbywa się na podstawie kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez

Komitet Monitorujący RPO, stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu

konkursu.

• Oceny projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów na podstawie listy

sprawdzającej opracowanej przez IZ RPO WP 2014-2020.

Ogólne zasady



Ogólne zasady

Ocena 
formalna

• Kryteria oceny formalnej standardowe

Ocena 
merytoryczna

• Kryteria merytoryczne standardowe wspólne

• Kryteria merytoryczne finansowe oceniane przez eksperta ds. analizy finansowej 
i ekonomicznej 

• Kryteria merytoryczne techniczne oceniane tylko przez eksperta ds. technicznych

• Kryteria merytoryczne jakościowe (punktowe)

Zakończenie 
oceny

• Protokół oceny

• Lista rankingowa



Ogólne zasady – uzupełnienia i wyjaśnienia

Kryteria 

formalne 

standardowe/

Kryteria 

merytoryczne

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca

2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (ustawa wdrożeniowa) w trakcie oceny spełnienia

kryteriów wyboru projektów, na wezwanie właściwej

instytucji, wnioskodawca może jednokrotnie uzupełnić lub

poprawić projekt w części dotyczącej spełniania kryteriów

wyboru projektów w zakresie określonym w regulaminie

konkursu, jeżeli zostało to przewidziane w przypadku

danego kryterium, w terminie 7 dni kalendarzowych.



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Przez to kryterium należy rozumieć m.in., iż na dzień złożenia

wniosku:

• wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą przez okres

minimum 12 ostatnich miesięcy na terenie jednej

z następujących 12 gmin województwa podkarpackiego:

Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko,

Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz,

Bircza;

• wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji

Europejskiej nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy

za zgodne z rynkiem wew. w zastosowaniu art. 107 i 108

Traktatu o funkcjonowaniu UE. W ramach kryterium weryfikacji

podlega także poprawność określenie statusu przedsiębiorstwa

w rozumieniu ww. rozporządzenia.

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnera 



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Przez to kryterium należy rozumieć m.in., iż:

• zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem działania

i typem projektu wymienionymi w SZOOP obowiązującym

na dzień ogłoszenia naboru wniosków,

• projekt jest realizowany na terenie jednej z 12 gmin

województwa podkarpackiego,

• wnioskodawca nie złożył w ramach konkursu więcej

wniosków niż określono w regulaminie konkursu.

Weryfikacja wnioskodawcy w tym zakresie

dokonywana jest na podstawie nr NIP.

2. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Przez to kryterium należy rozumieć m.in., iż zakres finansowy

projektu jest zgodny z kryteriami brzegowymi dotyczącymi:

• maksymalnej i minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych

projektu,

• minimalnej i maksymalnej wartości dofinansowania,

• wymaganego wkładu własnego beneficjenta,

• maksymalnego poziomu dofinansowania całkowitego wydatków

kwalifikowalnych projektu.

3. Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu



3 . Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Przez to kryterium należy rozumieć m.in., iż:

• 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.

4. Pomoc publiczna/pomoc de minimis



3 . Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Przez to kryterium należy rozumieć m.in., czy:

• projekt jest zgody z przepisami art. 65 ust. 6 rozporządzenia

ogólnego, zgodnie z którym jeśli projekt został fizycznie

ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem do IZ RPO

WP 2014-2020 wniosku o dofinansowanie nie może zostać

dofinansowany,

• projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego

i rajowego, w tym dot. zamówień publicznych, jeśli realizacja

projektu rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku

o dofinansowanie.

5. Zgodność z przepisami dotyczącymi funduszy UE



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Przez to kryterium należy rozumieć m.in., czy planowany

okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest

zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu.

6. Okres realizacji projektu



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Przez to kryterium należy rozumieć m.in., czy wydatki

wskazane we wniosku wpisują się w katalog wydatków

kwalifikowalnych zgodnie z:

• wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

EFRR, EFS oraz FS,

• załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020

obowiązującego na dzień ogłoszenia naboru wniosków pn.

„Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań

i poddziałań - zakres EFRR„,

• regulaminem konkursu,

• rozporządzeniem dot. pomocy publicznej/pomocy de minimis”.

7. Kwalifikowalność wydatków



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Przez to kryterium należy rozumieć m.in., iż

wszystkie wymagane pola wniosku są wypełnione prawidłowo,

zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku”, treścią ogłoszenia

o naborze wniosków, regulaminem konkursu, oraz czy zapisy

wniosku są spójne z załącznikami.

8. Merytoryczna prawidłowość sporządzenia wniosku



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Przez to kryterium należy rozumieć m.in., iż

wszystkie załączniki do wniosku zostały poprawnie przygotowane

zgodnie z „Instrukcją wypełniania załączników”, treścią ogłoszenia

o naborze wniosków, regulaminem konkursu.

9. Merytoryczna prawidłowość załączników do wniosku



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Kryteria oceny merytorycznej standardowe wspólne

1. Logika projektu

2. Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków

3. Realność wskaźników

4. Wykonalność instytucjonalna

5. Potwierdzenie zgodności z przepisami dotyczącymi funduszy UE

6. Potwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających ze stosowanych 
rozporządzeń pomocy publicznej/pomocy de minimis



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Kryteria oceny merytorycznej standardowe wspólne

7. Zapewnienie trwałości rezultatów projektu

8. Zasada zapobiegania dyskryminacji

9. Równość szans kobiet i mężczyzn

10. Zasada zrównoważonego rozwoju



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

1. Logika projektu

Weryfikacja w ramach kryterium podlega m.in. czy:

• opisane problemy i potrzeby uzasadniają realizacje projektu;

• projekt realizuje określone w RPO WP oraz w SZOOP

obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków oraz jest

zgodny z szczegółowymi zasadami określonymi w regulaminie

konkursu;

• w sposób spójny określono zakres rzeczowo-finansowy, cele,

rezultaty i produkty projektu;

• wnioskodawca w ramach składanych korekt i uzupełnień nie

dokonał zmian m.in. w strukturze prawno-organizacyjnej,

dodawania wydatku kwalifikowalnego nieprzewidzianego

w pierwotnej wersji dokumentacji, zmiany poziomu

dofinansowania, lokalizacji projektu, rozszerzenia/ograniczenia

zakresu rzeczowego projektu itp..



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Weryfikacja w ramach kryterium podlega m.in. 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.

2. Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Weryfikacja w ramach kryterium podlega m.in. czy:

• wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze względu

na zakres projektu,

• wnioskodawca przedstawił informacje, na podstawie których

zostały oszacowane wartości wskaźników,

• przedstawione wartości wskaźników są realne, możliwe do

osiągnięcia i adekwatne do ponoszonych nakładów oraz

założonego sposobu realizacji projektu.

3. Realność wskaźników



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Weryfikacja w ramach kryterium podlega m.in. czy

wnioskodawca dysponuje m.in. odpowiednimi zasobami ludzkimi,

rzeczowymi, niematerialnymi i doświadczeniem niezbędnymi do

prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów.

4. Wykonalność instytucjonalna



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

W ramach kryterium potwierdza się, że nie stwierdzono

niezgodności projektu z przepisami dotyczącymi funduszy

europejskich.

5. Potwierdzenie zgodności z przepisami dotyczącymi funduszy UE



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spełnienie przez

wnioskodawcę oraz projekt wymogów wynikających z rozporządzeń

krajowych oraz unijnych w zakresie pomocy publicznej:

• czy projekt został prawidłowo zakwalifikowany pod kątem

występowania pomocy de minims;

• czy zastosowano właściwe przepisy w zakresie pomocy

publicznej;

• czy przedsiębiorca nie jest podmiotem znajdującym się w trudnej

sytuacji ekonomicznej;

• czy prawidłowo określono status przedsiębiorstwa.

6. Potwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających ze stosowanych 
rozporządzeń pomocy publicznej/pomocy de minimis



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Weryfikacji podlegać będzie czy wnioskodawca jest zdolny do

utrzymania rezultatów projektu (przez minimum 5 lat lub 3 lata

w przypadku MŚP), zarówno pod względem finansowym, jak

i organizacyjnym.

7. Zapewnienie trwałości rezultatów projektu



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodności projektu

z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla

osób z niepełnosprawnościami. Czy projekt nie ogranicza równego

dostępu do zasobów ze względu na pochodzenie rasowe lub

etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub

orientacje seksualną.

8. Zasada zapobiegania dyskryminacji



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodności projektu

z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. W szczególności

przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego

dostępu do zasobów ze względu na płeć.

9. Równość szans kobiet i mężczyzn



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Weryfikacja, czy projekt obejmuje finansowanie

przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka

na środowisko.

Powyższa zasada spełniona jest jeśli w ramach projektu

podejmuje się działania ukierunkowane na: racjonalne

gospodarowanie odpadami, ograniczenie presji na środowisko,

uzyskanie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie

świadomości ekologicznej społeczności.

10. Zasada zrównoważonego rozwoju



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

1. Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu

Weryfikacji podlegać będzie zgodność metodologiczna oraz 

prawidłowość rachunkowa biznesplanu.

2. Prawidłowość analizy finansowej i/lub ekonomicznej projektu

Weryfikacji podlegać będzie w szczególności metodologia

i poprawność sporządzania analizy w oparciu o obowiązujące przepisy

prawa w tym zakresie (m.in. ustawa o rachunkowości).

3. Wykonalność finansowa projektu

Ocena w ramach kryterium służy potwierdzeniu finansowej

możliwości i zasadności realizacji projektu, przy założeniu

współfinansowania ze środków UE.

Kryteria oceny merytorycznej finansowe oceniane tylko przez 
eksperta ds. analizy finansowej i ekonomicznej



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

1. Wykonalność techniczna i technologiczna projektu

2. Zamiany klimatu

3. Innowacyjność produktowa

Kryteria techniczne oceniane tylko przez eksperta ds. 
technicznych



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

1. Wykonalność techniczna i technologiczna projektu

Celem kryterium będzie ustalenie czy:

• wybrano optymalny wariant realizacji projektu;

• dokumentacja techniczna projektu obejmuje cały zakres rzeczowy

wniosku, dla którego jest wymagana (jeśli dotyczy);

• proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają

wykonanie projektu przy założonych kosztach, terminach oraz

należytej jakości oraz spełniają obowiązujące wymogi (normy, zasady

sztuki budowlanej) i zapewniają gwarancję efektywnego wykonania

i eksploatacji inwestycji (jeśli dotyczy);

• zaproponowane w projekcie rozwiązania technologiczne, zakres

prac, obiekty, wyposażenie i ich parametry są poprawne oraz

optymalne pod względem osiągnięcia zaplanowanych produktów,

rezultatów i realizacji celów projektu;

• zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem

technicznym;



3 . Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

2. Zamiany klimatu

Celem kryterium jest ocena czy przyjęte rozwiązania techniczne

i technologiczne:

• minimalizują wpływ inwestycji na klimat,

• uwzględniają potrzeby zapewnienia trwałości – odporności na skutki

zmiany klimatu (np. ekstremalne temperatury, burze, powodzie,

osunięcia ziemi itp.).



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

3. Innowacyjność produktowa

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy

rezultat projektu (produkt/usługa) charakteryzuje się nowością co

najmniej w skali firmy, w kontekście posiadanych przez niego

nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań już

oferowanych przez wnioskodawcę.



Kryteria merytoryczne jakościowe

Ocena na podstawie tych kryteriów polega na przyznawaniu punktacji

projektowi w zależności od stopnia jego oddziaływania na istotne problemy

zidentyfikowane w RPO WP 2014-2020 w odniesieniu do poszczególnych dziedzin

wsparcia Programu.

Poszczególne kryteria mają zróżnicowaną wagę, tj. maksymalną ilość

możliwych do uzyskania punktów. Ocena wniosków pod względem kryteriów

jakościowych decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.

Warunkiem pozytywnej oceny merytorycznej jest spełnienie przez projekt

wszystkich kryteriów merytorycznych oraz uzyskanie minimum 40 % maksymalnej

liczby punków możliwych do osiągnięcia. W przeciwnym wypadku projekt uzyskuje

ocenę negatywną.



W ramach kryterium premiowane będą projekty, w wyniku
których zostanie wprowadzona innowacja produktowa o poziomie
innowacyjności wykraczającym poza skalę firmy, tj. projekty
innowacyjne w skali regionu (województwo podkarpackie), kraju,
świata oraz rozwiązania nieznane i niestosowane dotychczas.

• Punktacja przyznawana będzie na podstawie informacji zawartych
w biznesplanie w części B.7 oraz opinii o innowacyjności wydanej
przez jednostkę naukową.

• Opinia o innowacyjności powinna być sporządzona na wzorze
będącym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Punktacja przyznawana będzie za innowację produktową :

• w skali regionu, stosowanych w okresie do 3 lat – 15 punktów ,

• w skali kraju, stosowanych w okresie do 3 lat – 18 punktów,

• w skali świata, stosowanych w okresie do 3 lat – 20 punktów,

• nieznanych i niestosowanych dotychczas – 22 punktów.

1. Stopień innowacyjności produktu/usługi

Opis 
kryterium

Dokumenty

Sposób 
oceny/

punktowania



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. Wymóg 3 lat nie

dotyczy wnioskodawców, którzy są w posiadaniu patentu.

Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą bezpośrednio dotyczyć

opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi) oraz mieć istotne znaczenie dla produktu

będącego przedmiotem wdrożenia w ramach projektu, co oznacza, że ich brak uniemożliwi

wdrożenie produktu.

Punktacja przyznawana będzie na podstawie informacji zawartych

w biznesplanie w części B.8 oraz w dodatkowych załącznikach w postaci kopii dokumentów

potwierdzających przeprowadzenie prac B + R m.in: zgłoszenia patentowego wraz

z załącznikami/patent, raportu z przeprowadzonych prac B+R, „Sprawozdania z działalności

badawczej i rozwojowej (B+R)”, umowy dotyczącej zlecenia wykonania prac B+R zapewniającej

przeniesienie praw własności na wnioskodawcę, potwierdzenia płatności itp..

Punkty będą przyznawane gdy przedmiot wdrożenia został opracowany samodzielnie przez

wnioskodawcę lub na jego zlecenie oraz:

• wnioskodawca uzyskał na niego patent lub dokonał zgłoszenia wynalazku w Urzędzie

Patentowym w celu uzyskania ochrony i jest w posiadaniu sprawozdania o stanie techniki

z kategorią dokumentu A – 19 punkty;

• wnioskodawca dokonał zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym w celu dokonania

ochrony – 15 punktów;

• wnioskodawca nie dokonał zgłoszenia w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania ochrony – 12

punktów;

2. Prace B+R przeprowadzone przez wnioskodawcę

Opis 
kryterium

Dokumenty

Sposób 
oceny/

punktowania



W ramach kryterium ocenie podlegać będzie przynależność

przedmiotu przedsięwzięcia do wiodących regionalnych inteligentnych

specjalizacji (RIS) wymienionych ww. Strategii Innowacji WP na lata

2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Punktacja przyznawana będzie na podstawie informacji zawartych

w dokumentacji aplikacyjnej w szczególności w części B.9 biznesplanu.

Punktacja uzależniona jest czy projekt wpisuje się w specjalizację: 

• jakość życia – 18 punktów,

• motoryzacja – 16 punktów, 

• lotnictwo i kosmonautyka – 14 punktów.

Opis 
kryterium

Dokumenty

Sposób 
oceny/

punktowania

3. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami



W ramach kryterium ocenie podlegać będzie potencjał rynkowy

produktu/usługi. Weryfikacji podlegało będzie czy:
•zdefiniowano rynek docelowy,,
•wykazano, iż produkt/usługa będzie konkurencyjny w stosunku do istniejących
na rynku,
•prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem
produktu/usługi bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach oraz
wskazuje na opłacalność projektu,
•strategia wdrożeniowa (wprowadzenia produktu/usługi na rynek) jest efektywna
i realna oraz wskazuje na sukces ekonomiczny (opisano m.in. sposoby
dystrybucji, promocji, politykę cenową),
•zidentyfikowano ewentualne ryzyka/zagrożenia utrudniające wprowadzenie
produktu/usługi na rynek oraz przedstawiono sposób ich minimalizacji.

Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji zawartych

w dokumentacji projektowej w szczególności w części B.2, C oraz D biznesplanu.

Projekt może uzyskać 0-3 pkt. w każdym z pięciu wskazanych obszarów.

Maksymalnie można uzyskać 15 pkt.

Opis 
kryterium

Dokumenty

Sposób 
oceny/

punktowania

4. Potencjał rynkowy rezultatu projektu



W ramach kryterium premiowane będą projekty realizowane

w sektorze usługowym. 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 usługowym – 11 punktów,

• w przypadku projektów realizowanych w sektorze produkcyjnym – 6 punktów

Ocena dokonywana będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu

ujętego we wniosku o dofinansowanie i biznesplanie, pomocniczo także w oparciu

o kod PKD działalności, której dotyczy projekt.

Opis 
kryterium

Dokumenty

Sposób 
oceny/

punktowania

5. Rodzaj działalności gospodarczej



Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa, w których

przychód netto ze sprzedaży jest równy lub wyższy od 25% całkowitych

wydatków projektu.
.

Czy wartość rocznego przychodu netto ze sprzedaży jest równa

lub wyższy od 25 % całkowitych wydatków projektu.

• tak – 7 punktów

• nie – 0 punktów

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o dane liczbowe

w polach A.5, D.3 i D.8 wniosku o dofinansowanie projektu, w częściach

D biznesplanu oraz na podstawie dokumentów finansowych.

Opis 
kryterium

Dokumenty

Sposób 
oceny/

punktowania

6. Relacja przychodów do wartości projektu



Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego

Wnioskodawcy w projekcie liczonego jako udział w kosztach kwalifikowanych.

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.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o dane liczbowe w polach A.5,

D.3 i D.8 wniosku o dofinansowanie projektu.

Opis 
kryterium

Dokumenty

Sposób 
oceny/

punktowania

7. Wkład własny wyższy od wymaganego



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.

Mikro – i mały przedsiębiorca:

 wzrost zatrudnienia o minimum 1 pełny etat – 3 punkty.

Średni przedsiębiorca:

 wzrost zatrudnienia o minimum 2 pełne etaty – 3 punkty.

Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika rezultatu „Wzrost

zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” wskazanego w części C.3

wniosku o dofinansowanie, odzwierciedlającego przyrost zatrudnienia

w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Opis 
kryterium

Dokumenty

Sposób 
oceny/

punktowania

8. Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu



Zakończenie oceny merytorycznej

Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny

kryteriów merytorycznych jakościowych wynosi 100.

Warunkiem pozytywnej oceny merytorycznej jest spełnienie przez

projekt wszystkich kryteriów merytorycznych standardowych oraz uzyskanie

minimum 40 % maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia

w ramach oceny kryteriami merytorycznymi jakościowymi.

W przeciwnym wypadku projekt otrzymuje ocenę negatywną.
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