
„ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

PROJEKTU W RAMACH

Działania 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: „Rozwój MŚP”

ORAZ

„KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WRAZ                    

Z PODANIEM ICH ZNACZENIA”
Rzeszów, listopad 2019 r.

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do 
wniosku o dofinansowanie:

1. Biznesplan. (obowiązkowo)

2. Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie. (obowiązkowo)

3. Dokumentacji dotycząca oceny oddziaływania na środowisko. (jeśli dotyczy)

4. Dokument, na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność

gospodarczą. (obowiązkowo)

5. Dokument, potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

(obowiązkowo)

6. Kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych. (jeśli dotyczy)

7. Wyciąg z dokumentacji technicznej. (jeśli dotyczy)

8. Dokumenty finansowe. (obowiązkowo)

9. Kopie deklaracji PIT/CIT. (obowiązkowo)



10. Opinia o innowacyjności. (obowiązkowo)

11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (obowiązkowo)

12. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe,

średnie lub duże przedsiębiorstwo. (obowiązkowo)

13. Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. (obowiązkowo)

14. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o

dofinansowanie wraz z załącznikami. (jeśli dotyczy)

15. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności kosztów instalacji związanej

z wytwarzaniem energii. (jeśli dotyczy)

16. 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 oceny merytorycznej – jakościowej)),

 dodatkowe (poza opinią o innowacyjności) dokumenty potwierdzające

innowacyjność (kryterium oceny merytorycznej –standardowej/jakościowej)).



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.

• Zasady potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem zostały opisane

w Regulaminie konkursu.

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

reprezentacji Wnioskodawcy 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



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



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.

Weryfikacja  poprawności  przeprowadzenia  procedury  oddziaływania  na  

środowisko w stosunku  do każdego  projektu dokonywana  będzie  przez 

Koordynatora  ds.  środowiska w ramach  RPO  WP  2014 - 2020.

tel. kontaktowe do Departamentu Ochrony Środowiska
17 743 31 56, 

17 743 31 57, 17 743 31 58



Załącznik nr 4 – Dokument, na podstawie którego 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie.

• Pełny odpis/wydruk KRS lub

• Wydruk CEIDG

(nie starsze niż miesiąc na dzień złożenia wniosku)

• W przypadku spółki cywilnej dokumenty wszystkich wspólników wraz z umową

spółki cywilnej i wszystkimi jej aneksami.

• W przypadku powstania wnioskodawcy na skutek przekształcenia opartego na

przepisach KSH (art. 26 §4 oraz tytuł IV Dział III „Przekształcenia spółek”) do

okresu funkcjonowania wnioskodawcy należy doliczyć okres funkcjonowania

podmiotu przekształcanego. W związku z tym w/w podmioty zobowiązane są do

przedłożenia także dokumentów rejestrowych dotyczących prowadzenia

działalności gospodarczej sprzed dokonania przekształcenia.



Załącznik nr 5 – Dokument, potwierdzający prawo do 

dysponowania nieruchomością

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie.

Należy przedłożyć dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada prawo do

dysponowania nieruchomością w/na której będzie realizowany projekt tj. dokument

potwierdzający prawo własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu itp.

Dzierżawa/najem – okres obowiązywania umowy nie krótszy niż okres realizacji

projektu oraz okres trwałości.

Zaświadczenia, wypisy, wyrysy, wydruki, odpisy powinny być aktualne tj. wydane

przez właściwy organ lub pobrane nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia

wniosku o dofinansowanie.



Załącznik nr 6 – Kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenie 

robót budowlanych

W przypadku projektów obejmujących swym zakresem prace budowlane do wniosku 

należy załączyć „decyzję budowlaną”, czyli dokument potwierdzający uprawnienie do 

rozpoczęcia robót budowlanych: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) zgłoszenie budowy lub robót budowlanych.

Ostateczne pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy/robót budowlanych

z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu administracji

architektoniczno-budowlanej, obejmujące cały zakres rzeczowy projektu, jest

obligatoryjnym załącznikiem przedkładanym na moment złożenia wniosku o

dofinansowanie.

Pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych nie powinno być starsze niż

trzy lata.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.)



Załącznik nr 6 – Kopia pozwolenia na 

budowę/zgłoszenie robót budowlanych cd.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania

regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 -

wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 -2020, pomoc

może być udzielona pod warunkiem, że prace nad realizacją projektu nie

rozpoczną się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na

terenie budowy. Pracami przygotowawczymi są:

- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

- wykonanie niwelacji terenu,

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Powyższa zasada nie dotyczy zakupu nieruchomości (w tym gruntów)

ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie stosownych zezwoleń,

decyzji lub przeprowadzenie studiów wykonalności.



Załącznik nr 7 – Wyciąg z dokumentacji technicznej

Załącznik obowiązkowy jeżeli projekt obejmuje realizację projektu

infrastrukturalnego, wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę lub

dokonania zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych.

Należy dostarczyć wyciąg z dokumentacji technicznej, który obejmuje:

a) kopię strony tytułowej projektu budowlanego zawierającej wszystkie elementy o których

mowa w§3 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. 2018 r. poz. 1935):

b) kopie opisów technicznych (w tym opisów technicznych branżowych –jeżeli dotyczy).

Opisy techniczne powinny zawierać charakterystyczne parametry techniczne

przedsięwzięcia.

c) kopie najważniejszych rysunków i schematów z części rysunkowej projektu

budowlanego.

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 7 – Wyciąg z dokumentacji technicznej cd.

W przypadku zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót

budowlanych, do którego opracowanie projektu budowlanego nie jest wymagane,

należy przedłożyć kopię dokumentów składanych do właściwego organu,

stanowiących załączniki do zgłoszenia (szkice, rysunki, opis robót budowlanych, itd.).



Załącznik nr 8 – Dokumenty finansowe

Załącznik jest obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców.

Kopię sprawozdań finansowych za 2 zamknięte lata obrotowe (2017,

2018), rachunek zysków i strat oraz bilans za I półrocze (I-VI) 2019 r.

przedkładają wszystkie podmioty, które są zobowiązane do ich

sporządzania na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29

września 1994 r.

Pełne sprawozdanie za 2019r. – ewentualnie na etap oceny

merytorycznej.

W przypadku podmiotów, na których nie ciąży obowiązek prowadzenia

pełnej księgowości, należy przedłożyć wydruk z księgi przychodów i

rozchodów obejmujący stronę podsumowującą zamknięty rok obrotowy.

Wydruk należy przedłożyć za 2 zamknięte lata obrotowe tj. za rok 2017 i

2018 oraz za I półrocze (I-VI) 2019r.



Załącznik nr 9 – Kopie deklaracji PIT/CIT

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć kopie deklaracji PIT/CIT ze stemplem

Urzędu Skarbowego lub innym potwierdzeniem wpływu PIT/CIT do US, za rok 2018.

W przypadku spółek, które nie są podatnikami podatku dochodowego (tj. podatnikami

są bezpośrednio wspólnicy spółki) – należy dostarczyć deklaracje wszystkich

wspólników.

Należy mieć na uwadze, że IZ RPO WP na etapie oceny merytorycznej może

poprosić Wnioskodawcę o przedłożenie deklaracji PIT/CIT za 2019 r. celem

weryfikacji spełnienia kryteriów.



Załącznik nr 10 – Opinia o innowacyjności

Zgodnie z kryterium merytorycznym standardowym dofinansowanie mogą uzyskać

tylko takie projekty, które w wyniku realizacji wprowadzają produkt/ usługę

charakteryzującą się nowością co najmniej w skali regionalnej (województwo

podkarpackie), w kontekście posiadanych przez nie nowych cech,

funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

W ramach kryterium merytorycznego jakościowego premiowana będzie innowacja

produktowa wykraczająca poza skalę regionu co oznacza, iż objęty wdrożeniem

produkt / usługa charakteryzują się nowością w odniesieniu do posiadanych przez

nie nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na

rynkach odpowiednio krajowym czy światowym, bądź takie które nie są znane lub

stosowane dotychczas na rynku.

Wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia opinii o

innowacyjności potwierdzającej spełnianie ww. kryteriów.

Opinia o innowacyjności powinna być sporządzona na formularzu będącym

załącznikiem do wniosku o dofinansowanie



Załącznik nr 11 – Formularz informacji przedstawianych 

przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub 

rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie 

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie.

Dla każdego projektu należy obligatoryjnie wypełnić i przedłożyć Formularz

informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie

lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub

rybołówstwie, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot

ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w

rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 312 z późn zm.).



Załącznik nr 12 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów 

podmiotowych przez mikro, małe, średnie lub duże 

przedsiębiorstwo

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie.

Oświadczenie służy ustaleniu czy przedsiębiorstwo wnioskodawcy zalicza się

do kategorii mikro-, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw na

podstawie Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

• Część A oświadczenia służy do wykazania powiązań z innymi podmiotami

• Część B służy do przedstawienia skumulowanych danych i określenia 

kategorii (wielkości) przedsiębiorstwa



Załącznik nr 13 – Oświadczenie dotyczące tajemnicy 

przedsiębiorstwa

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca oświadcza, czy informacje zawarte w złożonym wniosku o

dofinansowanie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu z art. 11 ust. 2

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019

poz. 1010 z późn. zm.).

Wzór oświadczenia dostępny na www.rpo.podkarpackie.pl 



Załącznik nr 14 – 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

Wzór formularza dostępny na www.rpo.podkarpackie.pl 



Załącznik nr 15 – Oświadczenie dotyczące 
kwalifikowalności kosztów instalacji związanej z 

wytwarzaniem energii.

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie, jeżeli w ramach

projektu wnioskodawca planuje zakup i montaż instalacji służącej do

wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

Warunki:

1. Wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość

kosztów nie jest powiązana z wytwarzaniem energii),

2. Zdolność wytwarzania energii dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa,

zużycie na własne potrzeby ewentualna sprzedaż max. 20 %,

3. Źródłem wytwarzania energii instalacje dotyczące odnawialnych źródeł

energii lub wysokosprawnej kogeneracji.

Wzór formularza dostępny na www.rpo.podkarpackie.pl 



Załącznik nr 16 – 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 potwierdzające przeprowadzenie prac B+R wdrażanych w
ramach projektu (kryterium merytoryczne jakościowe);

• dodatkowe (poza opinią o innowacyjności) dokumenty potwierdzające
innowacyjność (kryterium merytoryczne standardowe/jakościowe);

• dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich środków
finansowych umożliwiających realizację projektu (kryterium merytoryczne
standardowe).
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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 WP 2014-2020.

• Oceny projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów na podstawie listy

sprawdzającej opracowanej przez IZ RPO WP 2014-2020.

Ogólne zasady



Ogólne zasady

Ocena 
formalna

• Kryteria formalne standardowe

Ocena 
merytoryczna

• Kryteria merytoryczne standardowe

• Kryteria wspólne

• Kryteria finansowe oceniane tylko przez Eksperta 
ds. analizy finansowej i ekonomicznej

• Kryteria techniczne oceniane tylko przez Eksperta 
ds. technicznych

• Kryteria merytoryczne jakościowe (punktowe)



Ogólne zasady – uzupełnienia/ poprawy

• Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w
zakresie wszystkich kryteriów zgodnie z art. 45 ust. 3
ustawy wdrożeniowej tj. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

• Niespełnienie któregokolwiek kryterium skutkuje 
negatywną oceną projektu.

Kryteria oceny 
formalnej

• Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w
zakresie wszystkich kryteriów zgodnie z art. 45 ust. 3
ustawy wdrożeniowej.

• Niespełnienie któregokolwiek kryterium skutkuje 
negatywną oceną projektu.

Kryteria oceny 
merytorycznej 
(standardowe)

• Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w
zakresie wszystkich kryteriów zgodnie z art. 45 ust. 3
ustawy wdrożeniowej.

Kryteria oceny 
merytorycznej 
(jakościowe)



Kryteria oceny formalnej

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnera
- katalog beneficjentów zgodnie z SZOOP, ogłoszeniem naboru wniosków, 
regulaminem konkursu,

- minimum 12 miesięcy na terenie województwa podkarpackiego,

- brak wykluczenia lub zakaz dostępu do środków funduszy europejskich,

- wnioskodawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - definicja zał. nr 1 
Rozporządzenie Komisji (UE) 651/2014

2. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu
- zakres rzeczowy zgodny z celem działania i typem projektu określonym w SZOOP, 
regulaminem konkursu,    wytycznymi ministra ds. rozwoju regionalnego,

- realizacja na terenie województwa podkarpackiego,

- uzupełnienia dokonane prawidłowo,

- weryfikacja ilości złożonych wniosków – NIP  



Kryteria oceny formalnej 

3. Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu
- maksymalna i minimalna: wartość projektu, wartość wydatków kwalifikowanych,
wartość dofinansowania,

- wymagany wkład własny,

- maksymalny % poziomu dofinansowania (UE/całkowitego) wydatków
kwalifikowanych projektu.

4. Pomoc publiczna/pomoc de minimis
- spełnienie definicji „inwestycji początkowej”, efekt zachęty

- sektory wykluczone ze wsparcia,

- wkład finansowy 25% kosztów kwalifikowanych wolne od publicznego wsparcia

- zakaz „przeniesienia działalności” 

5. Zgodność z przepisami dotyczącymi funduszy UE
- zgodność projektu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013r. (rozporządzenie ogólne) oraz nr 1301/2013z dn.
17.12.2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Kryteria oceny formalnej 

6. Okres realizacji projektu
Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu zgodny z wymaganiami określonymi 
w regulaminie konkursu

7. Kwalifikowalność wydatków (wstępna weryfikacja)
Weryfikacja czy wydatki wpisują się w katalog wydatków kwalifikowanych
(Wytyczne EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020, zał. nr 7 do SZOOP RPO WP,
regulamin konkursu, rozporządzenia pomocy publicznej.

8. Merytoryczna prawidłowość sporządzenia wniosku
- wniosek wypełniony zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku”, regulaminem 
konkursu

- zapisy wniosku spójne z załącznikami

9. Merytoryczna prawidłowość załączników do 
wniosku
Załączniki wypełnione zgodnie z „Instrukcją wypełniania załączników oraz
regulaminem konkursu



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Kryteria oceny merytorycznej standardowej– kryteria wspólne

1. Logika projektu

Uzasadnienie problemów i potrzeb realizacji projektu, cele określone w RPO WP 
oraz SZOOP, zakres rzeczowo-finansowy, produkty i rezultaty projektu

2. Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków

Uwaga: maksymalna korekta nieuzasadnionego lub zawyżonego wydatku -
20 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu – powyżej 
brak spełnienia kryterium

3. Realność wskaźników

Wybór adekwatnych ze względu na zakres projektu i realnych do osiągnięcia
wskaźników

4. Wykonalność instytucjonalna

Zasoby ludzkie, rzeczowe, niematerialne, doświadczenie niezbędne do
prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Kryteria oceny merytorycznej standardowej– kryteria wspólne

5. Potwierdzenie zgodności z przepisami dotyczącymi 
funduszy UE

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 z dnia 17
grudnia 2013 r.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301 z dnia 17
grudnia 2013 r.

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

Wymogi wynikające z rozporządzeń krajowych oraz unijnych w zakresie pomocy 
publicznej (trudna sytuacja ekonomiczna, status MŚP)

7. Zapewnienie trwałości rezultatów projektu 

– zdolność do utrzymania rezultatów projektu (3 lata MŚP) pod względem
finansowym i organizacyjnym,

- art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Kryteria oceny merytorycznej standardowej – kryteria wspólne 
c.d.

8. Zasada zapobiegania dyskryminacji

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy na lata 2014-2020.

Dostępność do zasobów ze względu na pochodzenie rasowe, religię,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

9. Równość szans kobiet i mężczyzn

Brak ograniczenia równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) 
ze względu na płeć.

10. Zasada zrównoważonego rozwoju

Finasowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności
człowieka na środowisko (racjonalne gospodarowanie odpadami, ograniczenie
presji na środowisko, uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu)



Kryteria oceny merytorycznej – kryteria finansowe oceniane tylko 
przez Eksperta ds. analizy finansowej i ekonomicznej

1. Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa 
biznesplanu
Zgodność metodologiczna oraz prawidłowość rachunkowa biznesplanu

2. Prawidłowość analizy finansowej i/lub ekonomicznej 
projektu
- Ustawa o rachunkowości,

- Wytyczne zw. z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

3. Wykonalność finansowa projektu
Potwierdzenie finansowej możliwości i zasadności realizacji projektu przy założonym 
współfinansowaniu ze środków UE 



Kryteria oceny merytorycznej – kryteria techniczne oceniane 
tylko przez Eksperta ds. technicznych

1. Wykonalność techniczna i technologiczna projektu

- wybrano optymalny wariant realizacji projektu,

- kompletna dokumentacja techniczna obejmująca cały zakres rzeczowy,

- proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają wykonanie
projektu przy założonych kosztach oraz spełniają obowiązujące wymogi i
zapewniają gwarancję efektywnego wykonania i eksploatacji inwestycji,

- Zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem technicznym.

2. Zmiany klimatu

Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne minimalizują wpływ inwestycji na 
klimat uwzględniając potrzeby zapewnienia trwałości – odporności na skutki zmiany 
klimatu. Jeśli nie dotyczy kryterium spełnione.



Kryteria oceny merytorycznej – kryteria techniczne oceniane 
tylko przez Eksperta ds. technicznych

3. Projekt jest wynikiem prac B+R przeprowadzonych przez 
wnioskodawcę (jeśli dotyczy)

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w których wartość wydatków
kwalifikowanych przekracza dopuszczalny limit przewidziany dla projektów, które
nie są wynikiem prac B+R, zgodnie z zapisami SZOOP oraz Regulaminem
konkursu.

Weryfikacji podlega czy projekt dotyczy wprowadzenia nowego lub ulepszonego 
produktu/usługi, będącego wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac 
B+R.

4. Innowacyjność produktowa

W ramach kryterium ocenie podlega czy produkt/usługa charakteryzuje się
nowością co najmniej w skali regionalnej (województwo podkarpackie), w
kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu
do rozwiązań dostępnych na rynku.

Innowacja procesowa, marketingowa, organizacyjna lub innowacja w skali
przedsiębiorstwa – brak spełnienia kryterium.



Kryteria merytoryczne jakościowe

W większości przypadków, mają na celu zbadanie stopnia oddziaływania projektu

na istotne problemy zidentyfikowane w RPO WP 2014-2020 w odniesieniu do

poszczególnych dziedzin wsparcia Programu.

Ocena na podstawie tych kryteriów polega na przyznawaniu punktacji projektowi

w zależności od stopnia tego oddziaływania.

Poszczególne kryteria mają zróżnicowaną wagę, tj. maksymalną ilość możliwych

do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności danego problemu.

Ocena wniosków pod względem kryteriów jakościowych decyduje o miejscu

projektu na liście o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.



1. Prace B+R przeprowadzone 
przez wnioskodawcę

• 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.

• W ramach kryterium ocenie podlega, czy
wnioskodawca dysponuje prawami do
wyników prac B+R, wynalazku zgłoszonego
do ochrony patentowej/patentu stanowiących
przedmiot wdrożenia w ramach projektu.
Kwestie praw własności intelektualnej muszą
być uregulowane prawnie, co znajduje
potwierdzenie w przedstawionej
dokumentacji.

• Biznesplan pkt. B.7/dodatkowe załączniki

Punktacja – maksymalnie 22 pkt.

• przedmiot wdrożenia został opracowany
samodzielnie przez wnioskodawcę lub na
jego zlecenie i 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 (dokument stanowiący znany
stan techniki, ale niepodważający nowości i
poziomu wynalazczego wynalazku) – 22
punkty;

• przedmiot wdrożenia został opracowany
samodzielnie przez wnioskodawcę lub na
jego zlecenie i wnioskodawca dokonał
zgłoszenia wynalazku w Urzędzie
Patentowym w celu dokonania ochrony – 16
punktów;

• przedmiot wdrożenia został opracowany
samodzielnie przez wnioskodawcę lub na
jego zlecenie, ale nie został zgłoszony w
Urzędzie Patentowym w celu uzyskania
ochrony – 12 punktów;



W przypadku, gdy przedmiot wdrożenia został opracowany samodzielnie przez wnioskodawcę 

lub na jego zlecenie i wnioskodawca uzyskał na niego patent, lub dokonał zgłoszenia 

wynalazku w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania ochrony:

 zgłoszenie patentowe wraz z złącznikami/ patent; 

 sprawozdania o stanie techniki z kategorią dokumentu A; 

 raport z przeprowadzonych prac B+R; 

W przypadku, gdy przedmiot wdrożenia został opracowany samodzielnie przez wnioskodawcę, 

ale nie został zgłoszony w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania ochrony:

 Formularz PNT-01 „Sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” wraz z 

potwierdzeniem jego złożenia w Urzędzie Statystycznym (jeśli wnioskodawca jest zobowiązany 

do jego sporządzania); 

 pozycja bilansowa uwzględniająca koszty zakończonych prac B+R, prowadzonych przez 

jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji, zaliczone do wartości 

niematerialnych i prawnych; 

 raport z przeprowadzonych prac B+R; 

W każdym przypadku, gdy przedmiot wdrożenia został opracowany na zlecenie wnioskodawcy:

 umowa (zamówienie) dotycząca zlecenia wykonania prac B+R zapewniająca przeniesienie 

praw własności na wnioskodawcę, 

 protokół odbioru, 

 potwierdzenie dokonania płatności, 

 raport z przeprowadzonych prac B+R. 



2. 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 ramach kryterium ocenie
podlegać będzie przynależność
przedmiotu przedsięwzięcia do
regionalnych inteligentnych
specjalizacji (RIS) wymienionych
w ww. Strategii.

• Plany działań na lata 2014-2020.

Punktacja – maksymalnie 18 
pkt.

• Punktacja uzależniona jest od
tego czy projekt wpisuje się w
specjalizację:

• lotnictwo i kosmonautyka – 18
punktów,

• motoryzacja – 15 punktów

• informacja i telekomunikacja ICT
– 8 punktów,

• jakość życia – 5 punktów.

• Punktacja przyznawana będzie
na podstawie pkt. B. 9
biznesplanu.



3. Potencjał rynkowy rezultatu 
projektu

• W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
czy:

• zdefiniowano rynek docelowy, wskazano
jego wielkość, tendencje rozwojowe,
spodziewany udział wnioskodawcy w rynku,
zbadano konkurencję, określono
ostatecznych odbiorców – produkt zaspokoi
zapotrzebowanie konsumentów;

• 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 jest
efektywna/sukces ekonomiczny;

• zidentyfikowano ewentualne
ryzyka/zagrożenia utrudniające
wprowadzenie produktu/usługi na rynek.

Punktacja – maksymalnie 15 pkt.

• Punktacja:

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

• W sytuacji gdy, założenia i dane przyjęte przez
wnioskodawcę przy określaniu potencjału
rynkowego produktu/usługi nie są racjonalne i
realne, projekt uzyskuje 0 pkt.

• Kryterium oceniane będzie na podstawie
informacji zawartych w dokumentacji
projektowej w szczególności w części B.2, C
oraz D biznesplanu.



4. Stopień innowacyjności 
produktu / usługi

• 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 przyznawana będzie w oparciu
o informacje zawarte w biznesplanie w
części B.8 oraz w załączonej do wniosku
opinii o innowacyjności.

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

• Źródło definicji oraz informacje
dodatkowe: „Podręcznik Oslo „Zasady
gromadzenia i interpretacji danych
dotyczących innowacji”

Punktacja - maksymalnie 14 pkt.

• W przypadku innowacyjności produktowej
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 – 6 punktów,

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

• nieznanych i niestosowanych dotychczas 
– 14 punktów.



5. Relacja przychodów do wartości 
projektu

• Kryterium preferować będzie
przedsiębiorstwa, w których
przychód netto ze sprzedaży jest
równy lub wyższy od 25%
całkowitych wydatków projektu.

• 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.

Punktacja - maksymalnie 10 pkt.

• Punktacja:

• Czy wartość rocznego przychodu
netto ze sprzedaży jest równa lub
wyższa niż 25% całkowitych
wydatków projektu?

• tak – 10 punktów,

• nie – 0 punktów



6. Rodzaj działalności 
gospodarczej

• 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- maksymalnie 7 
pkt

• Punktacja:

• w przypadku projektów
realizowanych w sektorze
produkcyjnym – 7
punktów,

• w przypadku projektów
realizowanych w sektorze
usługowym – 3 punkty



7. Wkład własny wyższy od wymaganego

• Kryterium oceniane będzie na podstawie
poziomu [%] wkładu własnego
Wnioskodawcy w projekcie liczonego jako
udział w kosztach kwalifikowanych.

Punktacja- maksymalnie 5 pkt

• Punktacja:

• Za każde 1% 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 dofinansowania, punkty nie będą
przyznawane.

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



• Kryterium oceniane będzie na podstawie montażu finansowego zastosowanego

w projekcie. Kryterium będzie promowało projekty w ramach, których wnioskodawca zadeklaruje

wkład pieniężny wyższy od wymaganego minimum zgodnie z założeniami wynikającymi

z zapisów zawartych w „Regulaminie konkursu”.

• Zgodnie z „Regulaminem konkursu” maksymalna wielkość dofinansowania dla mikro i

małego przedsiębiorstwa wynosi 70% wydatków kwalifikowanych, z czego wynika, że

wnioskodawca minimalny wkład własny będzie musiał zabezpieczyć w wysokości 30 %

wydatków kwalifikowanych. Natomiast maksymalna wielkość dofinansowania dla średniego

przedsiębiorstwa wynosi 60% wydatków kwalifikowanych, z czego wynika, że wnioskodawca

minimalny wkład własny będzie musiał zabezpieczyć w wysokości 40 % wydatków

kwalifikowanych.

• W przypadku, gdy Wnioskodawca będący mikro lub małym przedsiębiorstwem zadeklaruje

35 % wkładu ( a średni przedsiębiorca – 45%) i zawnioskuje o 65% wydatków kwalifikowanych

(a średni przedsiębiorca o 55%) dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020, wówczas

w ramach kryterium zostanie zastosowana następująca metoda wyliczania:

5 % x 1 pkt = 5 pkt

• W ramach kryterium będzie można uzyskać maksymalnie 5 punktów.

• Punktacja przyznawana będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku

o dofinansowanie w części A.5, D.3 oraz D.8.



8. Realizacja projektu na 
obszarach o niskim poziomie 

aktywności gospodarczej

• 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 przyznawana będzie na
podstawie informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie w
punkcie A.8 Miejsce realizacji
projektu oraz w punkcie B.3
biznesplanu.

Punktacja- maksymalnie 4 pkt

• Punktacja:

• lokalizacja projektu na obszarze 
powyżej 100 podmiotów 
gospodarki narodowej - 1 punkt,

• lokalizacja projektu na obszarze 
od 60 do 100 podmiotów 
gospodarki narodowej - 3 punkty,

• lokalizacja projektu na obszarze 
poniżej 60 podmiotów gospodarki 
narodowej - 4 punkty.



9. Wpływ projektu na rozwój 
gospodarczy obszaru objętego 

programem

• Projekty realizowane w ramach
celu tematycznego 3 powinny w
jak największym stopniu
przyczyniać się do rozwoju
gospodarczego obszaru
objętego programem, np.
poprzez zwiększanie bazy
podatkowej.

• Ocena w ramach kryterium
dokonywana będzie w oparciu o
oświadczenie wnioskodawcy
(pkt. A.1 biznesplanu),
dokumenty rejestrowe oraz o
przedłożoną deklarację PIT/CIT.

Punktacja- maksymalnie 3 pkt

• Punktacja:

• w przypadku gdy dla
wnioskodawcy w zakresie
podatku dochodowego właściwy
miejscowo jest organ
podatkowy z terenu
województwa podkarpackiego –
3 punkty,

• w przypadku gdy dla
wnioskodawcy w zakresie
podatku dochodowego właściwy
miejscowo jest organ
podatkowy spoza terenu
województwa podkarpackiego –
0 punktów.



10. Przyrost zatrudnienia w 
wyniku realizacji projektu

• 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- maksymalnie 2 pkt

• Punktacja:

• Mikro – i mały przedsiębiorca:

• wzrost zatrudnienia o minimum 
1 pełny etat – 2 punkty.

• Średni przedsiębiorca:

• wzrost zatrudnienia o minimum 
2 pełne etaty – 2 punkty.



Zakończenie oceny merytorycznej

Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny kryteriów 

merytorycznych jakościowych wynosi 100.

Projekty, które uzyskały minimum procentowe (punktowe) tj. 40, otrzymują

ocenę pozytywną 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 RPO

ul. Towarnickiego 3A , 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 61 00
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