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Kryteria dopuszczające dla projektów gdzie 
załącznikiem jest biznesplan–  

zerojedynkowe 

 

OCENA MERYTORYCZNA 



1. Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn 

 
Weryfikacja zgodności projektu z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości 
szans ze względu na płeć. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt 
nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu 
na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną.  
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu 
oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych 
usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej 
infrastruktury. 



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

3. 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. 



4. Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy) 
 
Weryfikacja, 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. 

5. Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu. 
 

Weryfikacji podlegać będzie zgodność metodologiczna oraz prawidłowość rachunkowa 
biznesplanu. 
 
 



6. Poprawność analizy finansowej i/lub ekonomicznej projektu 
 

Weryfikacji podlegać będzie w szczególności metodologia i poprawność sporządzenia 
analiz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie (np. m.in. Ustawa o 
rachunkowości) i wytyczne (m.in. wytyczne MIiR w zakresie zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i 
projektów hybrydowych na lata 2014-2020, wytyczne IZ RPOWP na lata 2014-2020 w 
zakresie sporządzania studium wykonalności/biznes planu). W przypadku gdy 
wymagane będzie obliczenie wskaźników finansowych/ ekonomicznych sprawdzane 
będą m.in. realność i rzetelność przyjętych założeń  oraz poprawność obliczeń. 



7. 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) 

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

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



9. Wykonalność instytucjonalna oraz finansowa projektu. 
 
Weryfikacji podlegać będzie:  

 czy wnioskodawca dysponuje m.in. odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, 
niematerialnymi, doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu 
oraz osiągnięcia jego celów.  

 czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowym 
umożliwiającymi realizacje projektu biorąc pod uwagę zaplanowany budżet oraz 
harmonogram jego realizacji. 



10. Wykonalność techniczna i technologiczna projektu (jeśli dotyczy) 
 
Celem kryterium będzie ustalenie: 
 czy wybrano optymalny wariant realizacji projektu 
 czy harmonogram i budżet realizacji projektu jest realny i możliwy do osiągnięcia 
 czy dokumentacja techniczna projektu obejmuje cały zakres rzeczowy wniosku, dla 

którego jest wymagana (jeśli dotyczy) 
 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 (jeśli dotyczy) 
 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 projektu  

 czy zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem technicznym? 



11. Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków 
 

Weryfikacji podlegać będzie czy wydatki planowane do poniesienia są uzasadnione i  
racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań a także 
niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów i celów projektu. 
 
Przez uzasadnione wydatki należy rozumieć takie wydatki, które są potrzebne i 
bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie i uznanych za 
kwalifikowane.  
 
Przez racjonalne wydatki należy rozumieć takie wydatki, których wysokość jest 
dostosowana do zakresu zaplanowanych działań. Nie mogą być one zawyżone ani 
zaniżone.  
 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków wskazanych przez 
Wnioskodawcę jako kwalifikowalne w ramach projektu. W przypadku gdy dokonanie 
korekty spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych limitów określonych w 
regulaminie konkursu kryterium uznaje się za niespełnione. 



12. Realność wskaźników  
 

Weryfikacji podlegać będzie wiarygodność oraz możliwość osiągnięcia zakładanych 
wartości wskaźników przy założonym sposobie realizacji projektu. 



Kryteria dopuszczające dla projektów 

gdzie załącznikiem jest studium 

wykonalności –  

zerojedynkowe 



1. Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn 

 
Weryfikacja zgodności projektu z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości 
szans ze względu na płeć. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie 
ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną. 
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu 
oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych 
usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej 
infrastruktury. 



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

3. 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. 



4. Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy) 
 
Weryfikacja, czy w przypadku pomocy udzielonej ze środków RPO 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. 



5. Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy finansowej 
 

Celem kryterium jest odpowiedź na następujące pytania: 
a) czy przedstawiono założenia do analizy finansowej i analizy dochodów 

generowanych przez projekt 
b) 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 

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

d) czy prawidłowo określono wartość kosztów kwalifikowanych 
e) czy wartość rezydualną określono i uzasadniono zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju i Instrukcją   Instytucji Zarządzającej RPO WP 
f) czy w studium wykonalności opisano problemy i potrzeby, które uzasadniają 

realizację projektu 
g) czy prawidłowo określono popyt na usługi oferowana przez projekt 
h) czy jasno została określona i czy jest przewidywalna polityka cenowa/ taryfowa 
i) czy w sposób rzetelny oszacowano i uzasadniono przychody projektu 
j) czy w sposób rzetelny oszacowano i uzasadniono koszty operacyjne projektu 
k) czy w sposób rzetelny oszacowano i uzasadniono oszczędności kosztów 

operacyjnych projektu 
l) 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? 



6. Spełnienie kryteriów progowych wskaźników finansowych oraz zapewnienie 
trwałości rezultatów projektu 
 

Celem kryterium jest odpowiedź na następujące pytania: 
 
a) czy projekt charakteryzuje się wartościami wskaźników: FNPV/C < 0 i  

FRR/C < stopa dyskonta (4 %) 
  Kryterium nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną. 
b) 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)? 



7. Prawidłowość analizy ekonomicznej 
 
Celem kryterium jest odpowiedź na następujące pytania: 

a) czy analiza ekonomiczna została wykonana zgodnie z Wytycznymi Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju i Instrukcją Instytucji Zarządzającej RPO WP 

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

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



8. 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) 



9. Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego 
wnioskodawcy 
 

Celem kryterium jest zbadanie 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: 
1) Formy prawnej wnioskodawcy, 
2) Ewentualnych partnerów i zasad partnerstwa, 
3) Podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej 

zakończeniu (operatora), 
4) Doświadczenia wnioskodawcy w realizacji inwestycji, 
5) Zdolności do zapewnienia środków finansowych koniecznych do pokrycia kosztów 

eksploatacji inwestycji. 
6) Czy wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu i czy przygotowano 

odpowiedni sposób wdrażania projektu 



10. Wykonalność techniczna i technologiczna  projektu 
 

Celem kryterium jest odpowiedź na następujące pytania: 
a) czy wykonano analizę wariantów alternatywnych, zgodną z wymogami Instrukcji IZ 

RPO 
b) czy wybrano optymalny wariant projektu 
c) czy harmonogram i budżet realizacji projektu jest realny i możliwy do osiągnięcia 
d) 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 
e) 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 

f) czy zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem technicznym? 



11. Uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z procesem 
inwestycyjnym 
 

Celem kryterium jest odpowiedź na następujące pytania: 
a) czy dokumentacja techniczna projektu obejmuje cały zakres rzeczowy wniosku, dla 

którego jest wymagana  
b) 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. 



12. Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków 
 
Weryfikacji podlegać będzie czy wydatki planowane do poniesienia są uzasadnione i 
racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań a także 
niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów i celów projektu. 
 
Przez uzasadnione wydatki należy rozumieć takie wydatki, które są potrzebne i 
bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie i uznanych za 
kwalifikowane.  
 
Przez racjonalne wydatki należy rozumieć takie wydatki, których wysokość jest 
dostosowana do zakresu zaplanowanych działań. Nie mogą być one zawyżone ani 
zaniżone.  
 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków wskazanych przez 
Wnioskodawcę jako kwalifikowalne w ramach projektu. W przypadku gdy dokonanie 
korekty spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych limitów określonych w 
regulaminie konkursu kryterium uznaje się za niespełnione. 



13. Realność wskaźników  
 

Weryfikacji podlegać będzie wiarygodność oraz możliwość osiągnięcia zakładanych 
wartości wskaźników przy założonym sposobie realizacji projektu. 



 Działanie 1.2 typ 1  

Bony na innowacje 

 

Kryteria formalno-merytoryczne w ramach  
I osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 

(jednoetapowa procedura oceny) 
 



Grupa docelowa 

jednostki naukowe 

przedsiębiorstwa 

Cel szczegółowy 

Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw 

 



Wnioskodawcy 
 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo  
(prowadzące działalność na rynku co najmniej 12 

miesięcy) 
 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie  

projektów w ramach konkursu 

 

4 000 000,00 zł 
 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

III kwartał 2015 

 



Kryteria dopuszczające standardowe  
 - zerojedynkowe 

 



1. Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku  

 
Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 
 wniosek został złożony we właściwej instytucji IZ, 
 wniosek został złożony w terminie wskazanym przez IZ w regulaminie konkursu1, 
 uzupełnienia wniosku zostały złożone w terminie wskazanym w piśmie                               

o uzupełnienia, zgodnie z regulaminem konkursu, 
 wniosek został złożony w sposób określony w regulaminie konkursu, 
 wniosek został sporządzony w języku polskim, 
 wniosek został złożony w wymaganej formie (na właściwym formularzu, w wersji 

papierowej i elektronicznej), 
 wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
1Jeśli dotyczy, tzn. w regulaminie konkursu/regulaminie prac Komisji oceny projektów wskazano, iż jest  to kryterium dopuszczające 



2. Kwalifikowalność wnioskodawcy / partnera* 
 
Przez to kryterium należy rozumieć, iż:  
 Wnioskodawca / partner* wpisuje się w katalog beneficjentów danego 

działania/poddziałania/typu projektu określonych w SZOOP oraz regulaminie 
konkursu. 

 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. 

 
* Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie z wyłączeniem partnerstwa publiczno-prywatnego. 



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu 
 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 
 zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem odpowiedniego działania / 

poddziałania, typem projektu możliwym do realizacji w ramach danego działania / 
poddziałania wymienionych w SZOOP 

 zakres rzeczowy projektu jest zgodny ze szczegółowymi zasadami określonymi w 
regulaminie konkursu dla danego naboru wniosków  

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

 projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego 



4. Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu 
 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest 
zgodny z kryteriami brzegowymi2 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. 
 

2 Jeśli dotyczy, tzn. jeśli w SZOOP/ regulaminie konkursu zostały one określone. 
 



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 2013 r. 
 

W ramach kryterium będzie weryfikowana 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 wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane 
płatności zostały dokonane przez beneficjenta. 
 
Ponadto, w ramach kryterium 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*) 
 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż Wnioskodawca nie złożył większej liczby 
wniosków o dofinansowanie niż dopuszczono w regulaminie konkursu. 
Weryfikacja Wnioskodawcy na podstawie NIP. 
* IZ RPO WP może określić w Regulaminie konkursu maksymalną liczbę wniosków 
możliwych do złożenia przez jednego Wnioskodawcę w ramach danego konkursu. 

7. Zgodność z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 r. 

 

Weryfikacja zgodności projektu z  zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013: 

     zasadą promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji 

     zasadą zrównoważonego rozwoju. 



8. 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 (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia) 

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 tyś euro / 100 tyś 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). 



Kryteria administracyjne standardowe dla 
procedury jednoetapowej 

 - zerojedynkowe 



1. Okres realizacji projektu  
 
W ramach kryterium weryfikowane jest czy planowany okres realizacji projektu (termin 
rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie 
konkursu. 

2. Kwalifikowalność wydatków 
 

W ramach kryterium weryfikacji podlega ocena kwalifikowalności wydatków planowanych 

do poniesienia 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. 



3. Poprawność wyboru wskaźników 
 

W ramach kryterium weryfikacji podlega: 

    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) 

    Czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące szacowania wartości 

wskaźników 

    Czy przedstawione wartości wskaźników są realne i możliwe do osiągnięcia. 



4. Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku  
 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 

    złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku, 

    wniosek w wersji papierowej zawiera wszystkie strony, 

    złożone egzemplarze wniosku są tożsame ze sobą  (jeśli dotyczy) 

    wszystkie wymagane pola wniosku są wypełnione zgodnie z „Instrukcją 

      wypełniania wniosku”, treścią ogłoszenia o naborze wniosków oraz regulaminem 

      konkursu, 

    wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, 

    zapisy wniosku pozostają spójne z załącznikami. 

    poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym poprawność określenia źródeł 

      finansowania. 



5. Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku 
 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż: 

     złożono wszystkie wymagane w regulaminie konkursu załączniki do wniosku, 

     załączniki do wniosku zostały podpisane / potwierdzone za zgodność z oryginałem 

      przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, 

     załączniki zostały poprawnie przygotowane zgodnie z „Instrukcją wypełniania 

      załączników”, treścią ogłoszenia o naborze wniosków oraz regulaminem konkursu. 



Kryteria dopuszczające specyficzne 
dla działania  

1.2 typ 1 Bony na innowacje 



1. Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją 
 

Weryfikowane będzie, czy branża której dotyczy przedsięwzięcie wchodzi w zakres 
regionalnych inteligentnych specjalizacji dla Województwa Podkarpackiego. 

2. Status przedsiębiorstwa 
 
Weryfikowany będzie status przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem I do 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG). 



3. Współpraca z jednostką naukową 
 

Warunkiem otrzymania wsparcia jest nieprowadzenie współpracy naukowej z 

jednostką naukową. Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, 

czy nie prowadził współpracy naukowej z jednostką naukową związanej z realizacją 

prac badawczo-rozwojowych.  

Prowadzenie współpracy naukowej z jednostką naukową związanej z realizacją prac 

badawczo-rozwojowych oznacza prowadzenie prac B+R na postawie umowy zlecenia, 

współpracy lub innej umowy nienazwanej przy czym umowa ta stanowi umowę 

odpłatną lub jej wynikiem jest powstanie praw autorskich. 



Kryteria dopuszczające dla działania  

1.3 typ 1 Strefy aktywności 
gospodarczej –  

zerojedynkowe 

OCENA FORMALNA 



Działanie  
1.3 typ 1 Strefy aktywności gospodarczej 

Cel szczegółowy 

Lepsze warunki do rozwoju 

MŚP 

Grupa docelowa 

Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa 



Kwota przeznaczona na dofinansowanie  

projektów w ramach konkursu 

 

50 000 000,00 zł 
 

Wnioskodawcy 

 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  

i stowarzyszenia 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

IV kwartał 2015 

 



1. Dostępność infrastruktury 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekty mające na celu przygotowanie stref 

aktywności gospodarczej będą realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej 

infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany co najmniej w 65 % 

na moment złożenia wniosku o dofinansowanie lub limit wolnego terenu nie odpowiada 

zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez potencjalnych inwestorów. 

2. Wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wydatki na wewnętrzną infrastrukturę 

komunikacyjną stanowią uzupełniający element projektu kompleksowego i stanowią jedynie 

mniejszą część budżetu projektu – nie mogą być równe lub większe niż 50% wartości 

wydatków kwalifikowanych w projekcie. 



3. Prawo własności do  terenów/obiektów  objętych projektem 
 
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca ubiegający się o wsparcie 
ma uregulowane prawo własności do terenów/obiektów objętych projektem tj. czy jest 
właścicielem uzbrajanego terenu lub dysponuje prawem wieczystego użytkowania. 

4. Zapewnienie właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych 
 
Weryfikacji będzie podlegać czy wnioskodawca przedstawił w dokumentacji aplikacyjnej 
skomunikowanie terenu z istniejącymi drogami publicznymi i/lub wewnętrznymi 
ogólnodostępnymi albo zapewnił w dokumentacji aplikacyjnej, że najpóźniej do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o płatność końcową teren inwestycyjny zostanie 
udostępniony komunikacyjnie. 



5. Występowanie pomocy publicznej 
 
W ramach kryterium będzie badane, czy projekt podlegać będzie regulacjom pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis na I lub II poziomie.   
W przypadku gdy w konkursie o dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie 
projekty nie podlegające zasadom pomocy publicznej – wówczas projekt otrzyma 
ocenę negatywną.  
W przypadku gdy w  konkursu o dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty 
podlegające zasadom pomocy publicznej - uzyskanie oceny twierdzącej będzie 
warunkowane badaniem zgodność planowanej interwencji z danym środkiem 
pomocowym. 



OCENA MERYTORYCZNA 
 

Kryteria jakościowe dla działania  
1.3 typ 1 Strefy aktywności 

gospodarczej 
- punktowe 



1. Lokalizacja projektu na terenie o wysokiej stopie bezrobocia 

 

Ocenie podlega lokalizacja inwestycji w powiecie, 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. 



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), która została przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

w dniu 25 maja 2015 r. Uchwałą nr IX/167/15. W Strategii tej wyznaczone zostały trzy 

inteligentne specjalizacje województwa: inteligentne specjalizacje wiodące – lotnictwo i 

kosmonautyka oraz jakość życia, inteligentna specjalizacja wspomagająca – 

informacja i telekomunikacja (ICT).  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy firmy  zainteresowane lokowaniem 

się na uzbrajanych terenach inwestycyjnych wpisują  się w regionalne inteligentne 

specjalizacje (RIS3) wymienione w ww. Strategii. 

 

Punktacja: 

Firmy zainteresowane lokowaniem się na uzbrajanych terenach inwestycyjnych  

wpisują  się w regionalne inteligentne specjalizacje (RIS3) 

  

- tak– 5 pkt., 

- nie  – 0 pkt. 



3. Zasadność zaplanowanych działań na rzecz zagospodarowania terenów 

inwestycyjnych 
Oceniający weryfikuje zaprezentowaną w dokumentacji aplikacyjnej politykę aktywności wobec 

inwestorów (MŚP) aspekcie zaplanowanych działań na rzecz terenów inwestycyjnych: 

- zostanie zapewniona organizacja obsługi inwestora (na etapie pozyskiwania, przygotowania 

inwestycji i jej realizacji);  

- przewidziano dodatkowe działania przyciągające potencjalnych inwestorów (np. lokalne zachęty 

podatkowe, z wyłączeniem ulg podatkowych wynikających z oferowania Specjalnych Stref 

Ekonomicznych); 

- przewidziano działania mające na celu pozyskanie inwestorów nowych co najmniej w regionie 

i/lub zagranicznych; 

-przewidziano współpracę z instytucjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi (list  intencyjny, 

Uchwała Rady, Porozumienie). 

Punktacja: 

- zostanie zapewniona organizacja obsługi inwestora (na etapie pozyskiwania, przygotowania 

inwestycji i jej realizacji) – 5 pkt. 

- przewidziano dodatkowe działania przyciągające potencjalnych inwestorów (np. lokalne zachęty 

podatkowe, z wyłączeniem ulg podatkowych wynikających z oferowania Specjalnych Stref 

Ekonomicznych) – 5 pkt. 

- przewidziano działania mające na celu pozyskanie inwestorów nowych co najmniej w regionie 

i/lub zagranicznych – 3 pkt. 

- przewidziano współpracę z instytucjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi (list  intencyjny, 

Uchwała Rady, Porozumienie) – 2 pkt. 

Wartości punktów za każdy spełniony element podlegają sumowaniu. 

Liczba uzyskanych punktów: maksymalnie 15 pkt. 



4. Preferowane lokalizacje 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie realizacja projektu:  

- na nieużytkach; 

- na terenach zdegradowanych; 

- na terenach zlokalizowanych w pobliżu istniejących lub planowanych/będących w 

budowie głównych szlaków komunikacyjnych, autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii 

kolejowych. 

1) Projekt może otrzymać punkty, jeżeli jest realizowany na nieużytkach 

niezaklasyfikowanych do użytków ekologicznych. 

2) Projekt może otrzymać punkty w przypadku jego realizacji w odległości nie 

większej aniżeli 10 km od istniejących lub planowanych/będących w budowie 

głównych szlaków komunikacyjnych, autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii 

kolejowych. Odległość ta liczona będzie jako najkrótsza publiczna droga 

dojazdowa z planowanego do realizacji terenu inwestycyjnego do węzła 

komunikacyjnego umożliwiającego włączenie się do szlaku komunikacyjnego. W 

przypadku dróg jest to skrzyżowanie dróg, a w przypadku szlaków kolejowych 

posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru 

głównego zasadniczego, znajduje się  co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a 

pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak 

również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Linie kolejowe muszą posiadać dostęp 

do ram ładunkowych/platform/terminali towarowych. Projekt może otrzymać punkty 

za spełnienie kryterium dla każdego rodzaju wskazanego szlaku komunikacyjnego. 



c.d.  Preferowane lokalizacje 

 

3) Projekt może otrzymać punkty gdy jest realizowany na terenach zdegradowanych, 

tzw. ,,brownfield’’ (np. poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, 

popegeerowskich). 

W przypadku przedsięwzięć mających na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

stref aktywności gospodarczej, parków biznesowych preferencje uzyskają projekty 

realizowane na nieużytkach, terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji 

transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe), terenach 

zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, w związku z zintensyfikowanym i 

udokumentowanym  zapotrzebowaniem firm poszukujących lokalizacji dla 

prowadzenia działalności (str. 88 RPO WP 2014 – 2020). 

Punktacja: 

Projekt realizowany: 

- na nieużytkach – 10 pkt. 

- na terenach zdegradowanych – 15 pkt. 

- na terenach zlokalizowanych w pobliżu istniejących lub planowanych/będących w 

budowie głównych szlaków komunikacyjnych, autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii 

kolejowych – 20 pkt. 

Projekt realizowany na przynajmniej jednej z wymienionych lokalizacji może otrzymać 

maksymalnie 20 pkt. Liczba uzyskanych punktów nie ulega sumowaniu.  

W przypadku projektu realizowanego na kilku z podanych terenów, do punktacji 

liczony jest teren o najwyższej liczbie punktów. 



5. Dostępność komunikacyjna 
 
W kryterium oceniane będzie skomunikowanie terenu inwestycyjnego z istniejącymi 
drogami publicznymi i/lub wewnętrznymi ogólnodostępnymi (zapewnienie właściwego 
dostępu do tereny inwestycyjnego). 

W kryterium ocenie podlega czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie do 

terenów inwestycyjnych jest zapewniony dojazd z dróg publicznych i/lub wewnętrznych 

ogólnodostępnych.  

- tak – 10 pkt.  

- nie – 0 pkt. 

6. Udział partnerów w projekcie 
 

W ramach kryterium będzie weryfikowane, czy zawarte zostało formalne partnerstwo w 

celu realizacji zadań projektu. Kryterium oceniane będzie na podstawie liczby partnerów 

zaangażowanych w realizację projektu. 

 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. 

Punkty przyznawane w zależności od liczby partnerów: 

- 1 partner – 5 pkt. 

- 2 partnerów – 10 pkt. 

- 3 partnerów i więcej – 15 pkt. 



7. Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorczości w regionie. 
 

Ocenie podlega wpływ projektu na rozwój przedsiębiorczości w gminie poprzez liczbę 
firm (MŚP) zlokalizowanych na uzbrojonych terenach w wyniku realizacji projektu.   
 

Punktacja:  

- co najmniej 2 firmy – 10 pkt. 

- więcej niż 2 firmy – 15 pkt. 

- więcej niż 4 firmy – 20 pkt. 



OCENA FORMALNA 
 

Kryteria dopuszczające dla 
poddziałania  

1.4.1 typ 1 Rozwój MŚP –  
zerojedynkowe 



Cel szczegółowy 

Ograniczony spadek udziału przedsiębiorstw 
innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

Grupa docelowa 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Poddziałanie  
1.4.1 typ 1 Rozwój MŚP 



Wnioskodawcy 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie  

projektów w ramach konkursu 

 

200 000 000,00 zł 
(dla naboru prowadzonego w oparciu o rozporządzenie dot. regionalnej pomocy 

inwestycyjnej) 

 

82 852 000,00 zł 
(dla naboru prowadzonego w oparciu o rozporządzenie dot. pomocy de minimis) 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

IV kwartał 2015 



1. Status przedsiębiorstwa 
 

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



2. Pomoc publiczna/pomoc de minimis 
 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zgodność z danym środkiem pomocowym.  
W przypadku objęcia projektu zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej (art. 
14GBER), weryfikacji podlega m. in.: 
 czy projekt spełnia definicję inwestycji początkowej 
 czy spełniony został efekt zachęty (w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie 

przed rozpoczęciem prac nad inwestycją) 
 czy projekt nie jest realizowany w sektorze wyłączonym ze wsparcia 
 czy wnioskodawca zapewnia wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% 

kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych 
źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia 
finansowego. 

W przypadku objęcia projektu zasadami pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji 
nr 1407/2013), weryfikacji podlega m. in.: 

 czy projekt nie jest realizowany w sektorze wyłączonym ze wsparcia 
 czy wartość pomocy de minimis nie przekracza dopuszczalnego limitu 

przypadającego na jednego przedsiębiorcę tj. 200 tyś euro / 100 tyś euro (w 
odniesieniu do wsparcia w sektorze drogowego transportu towarów)  

 czy wnioskodawca deklaruje wprowadzenie rozdzielności rachunkowej w przypadku 
prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze wykluczonym ze wsparcia (tak 
by uzyskana pomoc nie stanowiła korzyści dla sektora wykluczonego) 

 czy w przypadku projektu w sektorze drogowego transportu towarów do wydatków 
kwalifikowanych nie zaliczają się wydatki na nabycie pojazdów przeznaczonych do 
transportu drogowego towarów 



3. Wprowadzenie nowego/ulepszonego produktu/usługi 
 

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

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



OCENA MERYTORYCZNA 

Kryteria jakościowe dla poddziałania  
1.4.1 typ 1 Rozwój MŚP 

- punktowe 



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

Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie, że planowana inwestycja w 

ramach projektu jest w całości bezpośrednio powiązana z pracami B+R, 

realizowanymi i zakończonymi przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, w okresie 

ostatnich trzech lat, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

  

Punkty przyznawane będą na podstawie opisu w dokumentacji aplikacyjnej, tj. 

biznesplanie oraz dodatkowych dokumentach, gdzie Wnioskodawca określa zakres 

wykorzystania wyników przeprowadzonych prac B+R. Punktacja: 

Czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych 

przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie? 

tak - 15 punktów, 

nie -   0 punktów. 



2. Stopień innowacyjności produktu/ usługi 

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, kraju 
(Polski) oraz dotyczące innowacji na skalę europejską tzn. produkt bądź usługa 
będące wynikiem realizacji projektu charakteryzują się nowością w odniesieniu 
do posiadanych przez nie nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do 
rozwiązań już dostępnych na rynku odpowiednio regionalnym, krajowym lub 
europejskim.  Ocena dokonywana będzie w oparciu o informacje 
przedstawione przez Wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej. 
Punktacja: 
Produkt lub usługa charakteryzuje się nowością ze względu na posiadane 
przez nie nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań 
dostępnych: 
• na rynku regionalnym - 5 punktów,  
• na rynku krajowym - 10 punktów,  
• na rynku europejskim - 15 punktów. 



3. 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), która została przyjęta przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego w dniu 25 maja 2015 r. Uchwałą nr IX/167/15. W Strategii tej 

wyznaczone zostały trzy inteligentne specjalizacje województwa: inteligentne 

specjalizacje wiodące – lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość życia, inteligentna 

specjalizacja wspomagająca – informacja i telekomunikacja (ICT).  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie przynależność przedmiotu 

przedsięwzięcia do regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wymienionych ww. 

Strategii.  

Weryfikacja, czy projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu, będzie 

przeprowadzona na podstawie opisanego przez wnioskodawcę w dokumentacji 

aplikacyjnej rodzaju działalności gospodarczej, której dotyczy projekt. 

 

Punktacja uzależniona jest od tego czy projekt wpisuje się w inteligentne 

specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji. 

Punktacja: 

tak – 15 punktów, 

nie – 0 punktów. 



4. 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 uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych na obszarze 

powiatu, w którym realizowany jest projekt. 

 

Punktacja: 

lokalizacja projektu na obszarze  

powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej - 5 punktów, 

lokalizacja projektu na obszarze  

od 60 do 100 podmiotów gospodarki narodowej  - 10 punktów, 

lokalizacja projektu na obszarze  

poniżej 60 podmiotów gospodarki narodowej  - 15 punktów. 
 
 



5. 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: 

   mikroprzedsiębiorca 

     -   wzrost zatrudnienia o 1 pełny etat  - 5 punktów 

     -   wzrost o 2 pełne etaty – 7 punktów 

     -   wzrost zatrudnienia o 3 i więcej pełnych etatów - 10 punktów 

   mały przedsiębiorca 

     -   wzrost zatrudnienia o 2 pełne etaty  - 5 punktów 

     -   wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty – 7 punktów 

     -   wzrost zatrudnienia o 4 i więcej pełnych etatów - 10 punktów 

   średni przedsiębiorca 

     -   wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty  - 5 punktów 

     -   wzrost zatrudnienia o 4 pełne etaty - 7 punktów 

     -   wzrost zatrudnienia o 5 i więcej pełnych etatów - 10 punktów 



6. Udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej 
 

Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa prowadzące udokumentowaną współpracę 

w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej. 

Wnioskodawca musi prowadzić, udokumentowaną współpracę w ramach klastra, izby 

gospodarczej, stowarzyszenia branżowego związanego z działalnością gospodarczą, której 

dotyczy projekt. 

 

Punktacja: 

   w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, przez min. 

2 lata, licząc do dnia ogłoszenia konkursu - 15 punktów, 

   w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, przez min. 

12 miesiące, licząc do dnia ogłoszenia konkursu - 10 punktów. 



7. Lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest 
wyższa od stopy bezrobocia dla województwa 

Kryterium preferować będzie projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich w powiatach, 

gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy bezrobocia dla województwa. 

Ocena kryterium oparta będzie na najbardziej aktualnych danych statystycznych Urzędu 

Statystycznego w Rzeszowie, dostępnych na dzień ogłaszania konkursu. 

 

Punktacja: 

Czy projekt jest zlokalizowany na obszarze wiejskim w powiecie gdzie stopa bezrobocia 

jest wyższa od średniej stopy bezrobocia dla województwa?  

tak – 10 punktów, 

nie –  0 punktów. 



8. Wkład własny wyższy od wymaganego 

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego Wnioskodawcy w 

projekcie liczonego jako udział w kosztach kwalifikowanych. 

 

Punktacja: 

Za każde 1 % obniżenie wartości wnioskowanego dofinansowania, skutkujące kwotowym 

podwyższeniem wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum przyznawany 

będzie 1 punkt.  

Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć               

5 punktów.  

W przypadku obniżenia procentowego poziomu dofinansowania przy równoczesnym 

ubieganiu się przez Wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, punkty nie będą 

przyznawane.  

Aby uzyskać punkty, Wnioskodawca musi obniżyć wartość wnioskowanej kwoty 

dofinansowania względem poziomu wydatków kwalifikowanych. 



Dziękuję za uwagę 

Departament Wspierania Przedsiębiorczości 

ul. Towarnickiego 3A 

35-010 Rzeszów 

dwp@podkarpackie.pl 


