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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 
WRAZ Z METODOLOGIĄ OBLICZANIA

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości 

Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości

Konkurs na zasadach ogólnych oraz konkurs dedykowany da MOF



INFORMACJE OGÓLNE

 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.



INFORMACJE OGÓLNE

Ocena 
formalna

• Kryteria formalne dopuszczające standardowe

• Kryteria formalne dopuszczające specyficzne

• Kryteria formalne administracyjne standardowe

Ocena 
merytoryczna

• Kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe

• Kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne

• Kryteria merytoryczne jakościowe (punktowe)

Zakończenie 
oceny

• Protokół oceny

• Lista rankingowa

Po każdym etapie IZ niezwłocznie przekazuje Wnioskodawcy pisemną
informację o zakończeniu oceny i jej wyniku.



INFORMACJE OGÓLNE

• Co do zasady brak możliwości dokonywania korekty

• Dopuszczono złożenie wyjaśnień, jeżeli w dokumentacji
wystąpią nieścisłości lub wątpliwości, które nie pozwolą
dokonać jednoznacznej oceny

Kryteria 
formalne 

dopuszczające 

• W przypadku stwierdzenia braków, omyłek lub
niejasności, Wnioskodawca będzie miał prawo do
dokonania jednokrotnej poprawy

Kryteria 
formalne 

administracyjne

• Dopuszczono złożenie wyjaśnień, jeżeli w dokumentacji
wystąpią nieścisłości lub wątpliwości, które nie pozwolą
dokonać jednoznacznej oceny

Kryteria 
merytoryczne 
dopuszczające  
i jakościowe



KRYTERIA OCENY FORMALNEJ



1. Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku 

• Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji IZ?

• Czy wniosek został złożony w terminie wskazanym przez IZ w regulaminie
konkursu?

• Czy uzupełnienia wniosku zostały złożone w terminie i zakresie wskazanym
w piśmie o uzupełnienia, zgodnie z regulaminem konkursu?

• Czy wniosek został złożony w sposób określony w regulaminie konkursu?

• Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?

• Czy wniosek został złożony w wymaganej formie (na właściwym formularzu,
w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z załączonym biznesplanem/studium
wykonalności?

• Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwy konkurs?

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



2. Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnera

• Czy wnioskodawca/partner wpisuje się w katalog beneficjentów danego
działania/poddziałania/typu projektu określonych w SZOOP oraz regulaminie
konkursu?

• Czy wnioskodawca/partner nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem
udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec
niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie
odrębnych przepisów (weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy), tj.
m.in. czy nie zachodzi przesłanka określona w:

• art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

• Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem odpowiedniego działania/
poddziałania, typem projektu możliwym do realizacji w ramach danego działania/
poddziałania wymienionych w SZOOP?

• Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z szczegółowymi zasadami określonymi
w regulaminie konkursu dla danego naboru wniosków?

• Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z wytycznymi i wyjaśnieniami IZ RPO
WP 2014-2020?

• Czy projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego?

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



4. Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu

• Zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny z kryteriami brzegowymi
dotyczącymi:

•maksymalnej i minimalnej wartości projektu,

•maksymalnej i minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu,

•maksymalnej i minimalnej wartości dofinansowania,

•wymaganego wkładu własnego beneficjenta,

•maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
projektu,

•maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków
kwalifikowalnych projektu

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE

5. Zgodność z art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) 
Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

• Weryfikowana będzie zgodność z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, zgodnie
z którym projekt nie może zostać wybrany do wsparcia z EFSI, jeśli został fizycznie
ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem do IZ RPO WP 2014-2020
wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności
zostały dokonane przez beneficjenta. Ponadto będzie weryfikowane czy:

• projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
w tym dot. zamówień publicznych, jeśli realizacja projektu rozpoczęła się przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

• projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte
albo powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71
Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie
przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem
(weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia
wnioskodawcy).



6. Zgodność z ograniczeniem dotyczącym maksymalnej 
ilości złożonych wniosków (jeśli dotyczy)

• Czy wnioskodawca nie złożył większej ilości liczby wniosków o dofinansowanie niż
dopuszczono w regulaminie konkursu? Weryfikacja na podstawie NIP.

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



1. Pomoc publiczna/pomoc de minimis

• 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?

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE



1. Pomoc publiczna/pomoc de minimis

•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?

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE



2. Kwalifikowalność do wsparcia w ramach działania i typu 
projektów

• Ocenie podlegać będzie:

• Czy projekt wpisuje się założenia określone w SZOOP RPO WP na lata 2014-
2020 i Regulaminie konkursu?

• Czy projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów projektów 
wskazanych dla danego działania oraz wymienionych w Regulaminie konkursu?

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE



3. Wybór grupy docelowej/ostatecznych odbiorców 
wsparcia

• Weryfikacji podlegać będzie czy wskazana przez wnioskodawcę grupa
docelowa/ostatecznych odbiorców wsparcia jest zgodna z katalogiem odbiorców
zawartym w SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu
(tj. mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa)?

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE



1. Okres realizacji projektu

• Czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest
zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu?

KRYTERIA FORMALNE ADMINISTRACYJNE STANDARDOWE



2. Kwalifikowalność wydatków

• Dokonywana jest wstępna weryfikacja wydatków zgłoszonych do dofinansowania
przez wnioskodawcę, tj.:

• Czy wydatki wskazane we wniosku wpisują się w katalog wydatków
kwalifikowalnych zgodnie z Krajowymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie
programowania 2014-2020, Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP oraz regulaminem
konkursu, a także rozporządzeniami dot. pomocy publicznej/pomocy de
minimis.

KRYTERIA FORMALNE ADMINISTRACYJNE STANDARDOWE



3. Poprawność wyboru wskaźników

• Czy wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników dla danego
działania/poddziałania/typu projektu zgodnie z regulaminem konkursu?

• Czy wnioskodawca wybrał wskaźniki adekwatne do typu projektu (z Listy
wskaźników właściwych dla danego naboru)?

KRYTERIA FORMALNE ADMINISTRACYJNE STANDARDOWE



4. Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku

• Czy złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku?

• Czy wniosek w wersji papierowej zawiera wszystkie strony?

• Czy złożone egzemplarze wniosku są tożsame ze sobą (jeśli dotyczy)?

• Czy wszystkie wymagane pola wniosku są wypełnione zgodnie z „Instrukcją
wypełniania wniosku”, treścią ogłoszenia o naborze wniosków oraz regulaminem
konkursu?

• Czy wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione?

• Czy wniosek został opatrzony pieczęcią wnioskodawcy (dotyczy jednostek sektora
finansów publicznych)?

• Czy zapisy wniosku są spójne z załącznikami?

KRYTERIA FORMALNE ADMINISTRACYJNE STANDARDOWE



5. Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku

• Czy złożono wszystkie wymagane w regulaminie konkursu załączniki do wniosku?

• Czy załączniki do wniosku zostały podpisane/potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione?

• Czy załączniki do wniosku zostały opatrzone pieczęcią wnioskodawcy (dotyczy
jednostek sektora finansów publicznych)?

• Czy załączniki zostały poprawnie przygotowane zgodnie z „Instrukcją wypełniania
załączników”, treścią ogłoszenia o naborze wniosków oraz regulaminem
konkursu?

KRYTERIA FORMALNE ADMINISTRACYJNE STANDARDOWE



KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNNEJ



1. Zasada zapobiegania dyskryminacji

• Weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

• 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.

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



2. Równość szans kobiet i mężczyzn

• Weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

• Czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług,
infrastruktury) ze względu na płeć?

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



3. Zasada zrównoważonego rozwoju

• 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.

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



4. Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na 
ryzyko powodziowe  (jeśli dotyczy)

• Weryfikacja zdolności do reagowania i adaptacji do zmian klimatu
(w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego).

• Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych
powodzią (oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), powinny być
zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko. Aplikacja projektowa musi
wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak,
to w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem.

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



5. Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy)

• Czy w przypadku pomocy udzielonej ze środków RPO WP 2014-2020 dużemu
przedsiębiorcy, wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc
pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE
w związku z realizacją dofinansowywanego projektu?

• Kryterium dotyczy projektów objętych pomocą publiczną

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



6. Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu

•Celem kryterium jest odpowiedź na następujące pytania:

• czy przedstawiono założenia do analizy finansowej i analizy dochodów
generowanych przez projekt

• czy analizę przeprowadzono w oparciu o koszty netto lub brutto,
w zależności od kwalifikowania podatku VAT i możliwości rozliczania tego
podatku w czasie eksploatacji inwestycji

• czy koszty całkowite i koszty kwalifikowane wzięte do wyliczeń zgadzają się
z wnioskiem o dofinansowanie

• czy prawidłowo określono wartość kosztów kwalifikowanych

• czy wartość rezydualną określono i uzasadniono zgodnie z Wytycznymi Ministra
Infrastruktury i Rozwoju i Instrukcją Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020

• czy w studium wykonalności opisano problemy i potrzeby, które uzasadniają
realizację projektu

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



6. Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu

•czy prawidłowo określono popyt na usługi oferowana przez projekt

• czy jasno została określona i czy jest przewidywalna polityka cenowa/ taryfowa 

• czy w sposób rzetelny oszacowano i uzasadniono przychody projektu 

• czy w sposób rzetelny oszacowano i uzasadniono koszty operacyjne projektu 

• czy w sposób rzetelny oszacowano i uzasadniono oszczędności kosztów 
operacyjnych projektu

• czy wyliczenie dochodów generowanych przez projekt zostało wykonane 
rzetelnie i w sposób zgodny z metodologią określoną w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju i Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020?

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



7. Spełnienie kryteriów progowych wskaźników 
finansowych oraz zapewnienie trwałości rezultatów 

projektu

• Weryfikacja czy projekt charakteryzuje się wartościami wskaźników: FNPV/C < 0
i FRR/C < stopa dyskonta (4 %)

• Kryterium nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.

• czy przedstawione w dokumentacji projektu informacje potwierdzają zdolność
wnioskodawcy (i operatora) do wykonania i eksploatacji projektu zgodnie
z przyjętymi celami (przez minimum 5 lat, lub 3 lata w przypadku MŚP, od
zakończenia jego realizacji)?

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



8. Prawidłowość analizy ekonomicznej 

• Czy analiza ekonomiczna została wykonana zgodnie z Wytycznymi Ministra
Infrastruktury i Rozwoju i Instrukcją Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020

• czy analiza wskazuje na konkretne korzyści ekonomiczne oraz ich przewagę nad
kosztami finansowymi i ekonomicznymi?

• jeżeli analiza ma formę analizy CBA (kosztów i korzyści), to czy projekt spełnia
kryteria: ENPV > 0; ERR > społeczna stopa dyskonta (5%); B/C > 1.

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



9. Spełnienie kryteriów wynikających ze stosownych 
rozporządzeń pomocy publicznej/ pomocy de minimis. 

• Weryfikacji podlegać będzie spełnienie przez wnioskodawcę oraz projekt
wymogów wynikających z rozporządzeń krajowych oraz unijnych w zakresie
pomocy publicznej (także pomocy de minimis), w tym m. in.

• czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej zgodnie z art. 2 pkt 18 Rozp. KE 651/2014

• czy wnioskodawca spełnia definicję MŚP zgodnie z zał. I do Rozp. KE 651/2014 
(jeśli dotyczy).

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE



10. Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału 
instytucjonalnego wnioskodawcy 

• Weryfikacja poprawności dokonania analizy potencjału instytucjonalnego
wnioskodawcy. Metodologia sporządzania analizy potencjału instytucjonalnego
zawarta będzie w wytycznych do studiów wykonalności. Poprawna analiza
powinna zawierać w szczególności informacje na temat:

• Formy prawnej wnioskodawcy,

• Ewentualnych partnerów i zasad partnerstwa,

• Podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej
zakończeniu (operatora),

• Doświadczenia wnioskodawcy w realizacji inwestycji,

• Zdolności do zapewnienia środków finansowych koniecznych do pokrycia
kosztów eksploatacji inwestycji.

• Czy wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu i czy przygotowano
odpowiedni sposób wdrażania projektu.
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11. Wykonalność techniczna i technologiczna projektu 

• Czy wykonano analizę wariantów alternatywnych, zgodną z wymogami Instrukcji
IZ RPO WP 2014-2020;

• Czy wybrano optymalny wariant realizacji projektu?

• Czy harmonogram i budżet realizacji projektu jest realny i możliwy do osiągnięcia;

• Czy proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne:

• zapewniają wykonanie projektu przy założonych kosztach, terminach oraz
należytej jakości?

• spełniają obowiązujące wymogi (normy, zasady sztuki budowlanej) i zapewniają
gwarancję efektywnego wykonania i eksploatacji inwestycji?

• Czy 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 inwestycji?

• Czy zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem technicznym?
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12. Uwarunkowania prawne i organizacyjne związane  
z procesem inwestycyjnym 

• Czy dokumentacja techniczna projektu obejmuje cały zakres rzeczowy wniosku,
dla którego jest wymagana;

• czy w studium wykonalności przeanalizowano wymogi prawne i organizacyjne
związane z procesem inwestycyjnym? Czy są one spełnione lub czy wnioskodawca
będzie w stanie je spełnić w przyszłości i zrealizować inwestycję?

• Dotyczy to w szczególności przepisów budowlanych i zagospodarowania
przestrzennego oraz zamówień publicznych.
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13. 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.

• Uzasadnione wydatki to takie wydatki, które są potrzebne i bezpośrednio
związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie i uznanych za
kwalifikowane.

• 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, gdy
dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych limitów
określonych w regulaminie konkursu kryterium uznaje się także za niespełnione.
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14. Realność wskaźników

• Weryfikacji podlegać będzie wiarygodność oraz możliwość osiągnięcia
zakładanych wartości wskaźników przy założonym sposobie realizacji projektu.
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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.
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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.
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3. Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych 

(jeśli dotyczy)

• Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt mający na celu wsparcie infrastrukturalne
inkubatora współfinansowany jest ze źródeł prywatnych IOB, tzn. nie będących
środkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych z dnia 27
sierpnia 2009 r..

• Przez współfinansowanie prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy,
który nie nosi znamion środków publicznych (np. kredyt komercyjny, dochody
własne z działalności gospodarczej). Dotacja ze środków publicznych nie będzie
uznawana za źródło prywatne.
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4. Dostępność infrastruktury (jeśli dotyczy) 

• 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.
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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.
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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).
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1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych we wspartych 
inkubatorach przedsiębiorczości/ akademickich

• 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.
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2. Świadczenie specjalistycznych usług

• Kryterium oceniane będzie na podstawie wykazu specjalistycznych usług
skierowanych do przedsiębiorstw zlokalizowanych w inkubatorze.

• usługi specjalistyczne - 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.
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3. Doświadczenie wnioskodawcy

• 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.
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3. Doświadczenie wnioskodawcy - 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.

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE



3. Doświadczenie wnioskodawcy - punktacja 

• o 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.).
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4. Doświadczenie i kompetencje personelu inkubatora

• Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe i wykształcenie personelu
inkubatora zawartego we wniosku o dofinansowanie.

• Personel inkubatora posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe m.in. transferu 
technologii,

• znajomości branż w których planuje się specjalizować prowadząc działalność 
inkubującą,

• finansów/księgowości,

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

• 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.
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6. Lokalizacja projektu na terenie o wysokiej stopie 
bezrobocia

• 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.
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7. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami 

• 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 cztery inteligentne
specjalizacje województwa: lotnictwo i kosmonautyka; 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.
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7. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami -
punktacja 

• Punktacja uzależniona jest od rodzaju inteligentnych specjalizacji wskazanych
w RIS3:

• lotnictwo i kosmonautyka –10pkt, 

• motoryzacja – 10pkt.

• informacja i telekomunikacja (ICT) –8pkt,

• jakość życia –5pkt.
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7. Wkład własny wyższy od wymaganego 

• 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.

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE



ZAKOŃCZENIE OCENY MERYTORYCZNEJ

Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny kryteriów

merytorycznych jakościowych wynosi 100.

Ocenę pozytywną otrzymują projekty, które uzyskały minimum procentowe

(punktowe) pod warunkiem, że kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów

w konkursie wystarcza na wybranie ich do dofinansowania.

W przeciwnym przypadku projekty otrzymują ocenę negatywną (art. 53 ust. 2

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
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www.rpo.podkarpackie.pl
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