Załącznik
do Uchwały Nr 10/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
z dnia 5 listopada 2015 r.
OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie: II.3.1 Innowacje w MŚP
KRYTERIA FORMALNE
Lp.
Kryterium

Sposób oceny kryterium

1.

Złożenie wniosku do właściwej
instytucji

Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji?

2.

Złożenie wniosku w terminie
wskazanym przez Instytucję
Organizującą Konkurs

Czy wniosek o dofinansowanie złożono w terminie określonym w regulaminie konkursu?

3.

Złożenie wniosku w ramach
właściwego konkursu

Czy wniosek o dofinansowanie złożono w ramach naboru określonego w regulaminie
konkursu?

4.

Liczba złożonych projektów

Czy wnioskodawca złożył liczbę projektów zgodną z regulaminem konkursu?

Tak / Nie / Nie dotyczy
Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku
Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku
Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku
W przypadku złożenia
większej liczby projektów niż
dopuszczona w regulaminie
konkursu, ocenie podlega
liczba projektów zgodna
z zapisami regulaminu
konkursu według kolejności
złożenia.

Czy wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z wymogami zawartymi
w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie konkursu?

5.

Przygotowanie wniosku
o dofinansowanie zgodnie
z instrukcją wypełniania wniosku oraz
wymogami regulaminu

Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie wymagań:
- wypełnienie wszystkich pól we wniosku zgodnie z wymogami Instrukcji wypełniania
wniosku i Regulaminem konkursu,
- dołączenie wszystkich załączników przygotowanych zgodnie z wymogami Instrukcji
wypełniania wniosku i Regulaminu konkursu.

Możliwość poprawienia
wniosku i załączników
w przypadku stwierdzenia
braków formalnych lub
oczywistych omyłek.

Oceniana jest, w szczególności kompletność, poprawność wniosku i załączników oraz
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spójność informacji w nich zawartych.
Czy wnioskodawca znajduje się w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się
o wsparcie w ramach danego konkursu?
W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, partner musi spełniać wszystkie
pozostałe warunki wymagane wobec wnioskodawcy. Partnerzy muszą zostać wybrani
w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy).
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego
nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Kryterium weryfikowane na postawie oświadczenia wnioskodawcy.

6.

Kwalifikowalność Wnioskodawcy
w konkursie

7.

Niepodleganie wykluczeniu z
ubiegania się o dofinansowanie

8.

Zgodność poziomu i wnioskowanej
kwoty dofinansowania z
regulaminem konkursu

9.

Miejsce realizacji projektu

10.

Zgodność z okresem kwalifikowania
wydatków

Czy okres realizacji projektu mieści się w ramach czasowych, określonych w regulaminie
konkursu?

Realizacja projektu

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 tj.czy projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed

11.

Czy wnioskodawca określił wnioskowaną kwotę i poziom dofinansowania zgodnie
z regulaminem konkursu?

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego?

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku

Możliwość poprawienia
wniosku i załączników
w przypadku stwierdzenia
braków formalnych lub
oczywistych omyłek.
Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku
Możliwość poprawienia
wniosku i załączników
w przypadku stwierdzenia
braków formalnych lub
oczywistych omyłek

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku
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12.

13.

Spełnienie polityk horyzontalnych

Kwalifikowalność kosztów w
projekcie

14.

Zgodność projektu z przepisami
pomocy publicznej, w tym pomocy de
minimis

15.

Projekt nie dotyczy sektorów
wyłączonych ze wsparcia

złożeniem wniosku o dofinansowanie?
Czy projekt zakłada, zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
oraz
Europejskiego
Funduszu
Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006, co najmniej neutralny wpływ w zakresie:
- równości szans kobiet i mężczyzn,
- równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
oraz pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju?
Czy planowane przez wnioskodawcę w ramach projektu wydatki są zgodne z wytycznymi
horyzontalnymi lub programowymi dot. kwalifikowalności wydatków oraz z przepisami o
pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis?
Czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stosowania pomocy
publicznej wydanymi na podstawie Rozporządzenia 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 lub Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?
Czy projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia, określonych w Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku

Możliwość poprawienia
wniosku i załączników
w przypadku stwierdzenia
braków formalnych lub
oczywistych omyłek
Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku

Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
Czy projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi?
16.

Projekt jest zgodny z planami,
dokumentami strategicznymi

KRYTERIA MERYTORYCZNE
Lp.
Kryterium

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z planami,
dokumentami strategicznymi określonymi w RPO WŁ na lata 2014-2020
i w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla danego
działania/poddziałania oraz w Regulaminie konkursu w przypadku trybu konkursowego.

Sposób oceny kryterium

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem
wniosku

Tak / Nie / Nie dotyczy
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1.

Wpisywanie się projektu we właściwy
typ projektu zgodnie z regulaminem
konkursu

2.

Innowacyjność projektu w skali
regionu

3.

Poprawność analizy finansowej
i ekonomicznej

4.

Zasadność oraz wykonalność
zaproponowanych w projekcie
rozwiązań technicznych

Czy projekt jest zgodny z typem projektu zapisanym w regulaminie konkursu?
Ocenie podlega czy projekt dotyczy wdrożenia lub zakupu i wdrożenia wyników prac B+R
albo wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub
świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.
Czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu lub procesu zgodnie
z Podręcznikiem Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji,
wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD oraz Eurostat?
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań
organizacyjnych lub marketingowych jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały
ocenie.
Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli wdrażane w ramach projektu innowacyjne
rozwiązanie jest stosowane w województwie łódzkim nie dłużej niż 3 lata.
Ocena będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę
informacji potwierdzających innowacyjność projektu, zawartych we wniosku
o dofinansowanie, opinii o innowacyjności lub załączonych dokumentach takich jak:
wyniki badań, publikacje naukowe, dokumenty patentowe, dokumenty statystyczne
i inne, które pozwolą na weryfikację spełnienia niniejszego kryterium.
Opinia może być sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9, z
wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie:
- czy analizy finansowa i ekonomiczna projektu zostały przeprowadzone poprawnie –
weryfikacji podlegać będą przyjęte założenia (czy podane źródła szacunku nakładów
i przychodów są poprawne, czy założenia i uwarunkowania ekonomiczne są racjonalne
i umożliwiają osiągnięcie jak najwyższego stopnia wykorzystania inwestycji przez
odbiorców), prawidłowość metodologiczna i rachunkowa (poprawność dokonanych
wyliczeń, poprawność kalkulacji przychodów, poprawność prognozy kosztów) oraz,
uwzględnienie w analizie wszystkich projektów wnioskodawcy złożonych i planowanych
do realizacji w ramach danego naboru wniosków,
- czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie z uwzględnieniem przepisów
w zakresie pomocy publicznej – sprawdzana jest poprawność określenia poziomu
wsparcia wynikająca z rozporządzeń MIR w sprawie udzielania pomocy publicznej na
inwestycje określonego rodzaju w ramach regionalnych programów operacyjnych,
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie:
- czy opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług wystarczą do osiągnięcia
produktów projektu,
- czy wybrana technologia, przyjęte rozwiązania w zakresie konstrukcji i urządzeń
powstałych i zakupionych w ramach projektu zapewnią trwałości produktów otrzymanych
w wyniku jego realizacji oraz ich funkcjonowania, co najmniej w okresie referencyjnym,

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem wniosku

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem wniosku

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem wniosku

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem wniosku
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5.

Wykonalność ekonomiczna
i organizacyjna

6.

Zasadność i adekwatność wydatków

7.

Inwestycje w efektywność
energetyczną (jeśli dotyczy)

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE
Lp.
Kryterium

1.

Czas realizacji projektu

- czy proponowane rozwiązania biorą pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne
urządzeń i oprogramowania oraz zapewniają funkcjonowanie majątku przynajmniej
w okresach referencyjnych.
W ramach kryterium oceniane będzie czy deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy,
przyjęta forma organizacyjna oraz potencjał do zarządzania projektem (w tym:
kompetencje kadry zarządzającej, właściwy podział zadań i obowiązków, doświadczenie w
realizacji projektów inwestycyjnych m.in. finansowanych ze środków unijnych oraz w
zakresie zarządzania ryzykiem) są wystarczające do prawidłowej realizacji projektu oraz
do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji –
sprawdzeniu podlegała będzie możliwość zapewnienia przez beneficjenta trwałości
projektu (w przypadku MŚP minimum 3 lata od daty płatności końcowej na rzecz
beneficjenta), zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowalne w ramach projektu są uzasadnione i
zaplanowane w odpowiedniej wysokości.
Badaniu podlega niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów oraz
ich adekwatność do wdrożenia zaplanowanych działań.
Ocenie podlega czy planowane w ramach inwestycji przez MŚP działania zmierzające do
zwiększenia efektywności energetycznej:
- zostały zidentyfikowane na podstawie audytu energetycznego,
- dotyczą m.in. zmniejszenia strat energii, ciepła i wody w stosowanych procesach
technologicznych,
- są elementem większego projektu.

Sposób oceny kryterium
W ramach kryterium ocenie podlega okres realizacji projektu i przedłożenia
wniosku o płatność końcową:
PUNKTACJA:
5 pkt – okres realizacji projektu krótszy lub równy 24 miesiące od daty
złożenia wniosku
3 pkt – okres realizacji projektu dłuższy niż 24 miesiące a krótszy niż lub równy
36 miesięcy od daty złożenia wniosku

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem wniosku

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem wniosku

Niespełnienie skutkować
będzie odrzuceniem wniosku

Punktacja

Wagi

Max

0/3/5

1

5

5

2.

Specjalizacje regionalne

3.

Odziaływanie projektu na OSI

4.

5.

Inwestycja na obszarach wiejskich

Inwestycja na obszarach o najniższym
poziomie rozwoju gospodarczego

0 pkt – okres realizacji projektu dłuższy niż 36 miesięcy od daty złożenia
wniosku
Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w specjalizacje regionalne określone
na podstawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego
LORIS 2030.
PUNKTACJA:
3 pkt – projekt wnioskodawcy wpisuje się w specjalizacje regionalne
0 pkt – projekt wnioskodawcy nie wpisuje się w specjalizacje regionalne
Ocenie podlega posiadanie przez wnioskodawcę miejsca prowadzenia
działalności na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz
wpisywanie się projektu w strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.
Przez miejsce prowadzenia działalności należy rozumieć siedzibę lub oddział.
PUNKTACJA:
2 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na
terenie OSI i projekt wpisuje się w strategiczne kierunki działań dla danego OSI
1 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na
terenie OSI
0 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy nie jest zlokalizowane
na terenie OSI
Ocenie podlega, czy projekt jest zlokalizowany na obszarze wiejskim. Przez
obszar wiejski rozumie się tereny położone poza granicami administracyjnymi
miast, czyli gminy wiejskie lub części wiejskie gmin miejsko-wiejskich.
PUNKTACJA:
1 pkt – projekt jest zlokalizowany na obszarze wiejskim
0 pkt – projekt nie jest zlokalizowany na obszarze wiejskim
Ocenie podlega lokalizacja projektu w gminie, dla której poziom wskaźnika
przedsiębiorczości (podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 ludności)
jest niższy niż średnia wojewódzka, określona dla województwa łódzkiego na
podstawie ostatnich dostępnych na dzień ogłoszenia konkursu danych GUS.
PUNKTACJA:
2 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość
wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie niższym niż 70%
średniej wojewódzkiej
1 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość
wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie wyższym lub równym
70% średniej wojewódzkiej
0 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość
wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie równym lub wyższym

0/3

3
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0/1/2

1

2

0/1

2

2

0/1/2

1

2
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6.

Wdrożenie wyników prac badawczorozwojowych

7.

Analiza potrzeb

8.

Nowy produkt lub usługa w ramach

niż średnia wojewódzka
Ocenie podlega czy projekt dotyczy wdrożenia przeprowadzonych (np.
w ramach poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw RPO WŁ na lata
2014-2020) lub zakupionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prac
badawczo-rozwojowych.
By otrzymać punkty w niniejszym kryterium wnioskodawca w dokumentacji
aplikacyjnej musi wskazać w jakim zakresie wdrażane wyniki prac badawczorozwojowych są niezbędne przy opracowaniu lub udoskonalaniu produktu,
usługi lub procesu, których dotyczy projekt.
Ponadto wnioskodawca musi zawrzeć w dokumentacji aplikacyjnej informacje
dotyczące kosztów, zakresu, formy, uwzględnienia w aktywach
przedsiębiorstwa i zabezpieczenia praw własności intelektualnej
przeprowadzonych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.
PUNKTACJA:
4 pkt – projekt dotyczy wdrożenia przeprowadzonych samodzielnie przez
wnioskodawcę wyników prac badawczo-rozwojowych
3 pkt – projekt dotyczy wdrożenia przeprowadzonych samodzielnie przez
wnioskodawcę i częściowo zleconych wyników prac badawczo-rozwojowych
2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
zakupionych od uczelni publicznej, państwowego instytutu PAN lub innej
jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie
jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek
naukowych, o której mowa w art. 41 ust.1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i otrzymała co najmniej ocenę
B.
1 pkt – projekt dotyczy wdrożenia zakupionych wyników prac badawczorozwojowych
0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia przeprowadzonych lub zakupionych
wyników prac badawczo-rozwojowych
W ramach kryterium ocenie podlega przedstawiona przez wnioskodawcę
w dokumentacji aplikacyjnej analiza na podstawie, której można określić, iż:
- projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby wnioskodawcy,
- występuje rynkowe zapotrzebowanie na produkty lub usługi opracowane lub
udoskonalone w wyniku realizacji projektu.
PUNKTACJA:
Za każdy spełniony warunek wnioskodawca otrzymuje 1 pkt
Ocenie podlega czy wnioskodawca w ramach złożonego projektu wprowadza
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projektu

9.

Zastosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

10.

Wzrost zatrudnienia w
przedsiębiorstwie

11.

Uwzględnienie aspektów
środowiskowych w ramach projektu

do oferty przedsiębiorstwa lub na rynek nowy produkt lub nową usługę. Nowy
produkt lub usługa powstaje w wyniku zastosowanej innowacji produktowej
lub procesowej.
PUNKTACJA:
3 pkt – projekt zakłada wprowadzenie na rynek nowego produktu lub nowej
usługi
1 pkt – projekt zakłada wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego
produktu lub nowej usługi, niebędących jednocześnie nowym produktem lub
nową usługą na rynku
Ocenie podlega czy wnioskodawca zakłada w projekcie zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
W zakresie TIK projekt może obejmować technologie przetwarzające,
gromadzące i przesyłające informacje w formie elektronicznej wraz
z komputerami i niezbędnym oprogramowaniem.
PUNKTACJA:
1 pkt – projekt zakłada zastosowanie TIK
0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania TIK
Ocenie podlega wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, będący
bezpośrednim skutkiem realizacji projektu. Podstawą wyliczenia wzrostu
zatrudnienia jest liczba pracowników liczona wg Rocznych Jednostek Pracy
(RJP - zgodnie z definicją zawartą w załączniku I rozporządzenia Komisji
Europejskiej (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) za ostatni rok obrotowy.
Pomiaru zatrudnienia należy dokonać przed rozpoczęciem realizacji projektu
oraz po jego zakończeniu.
Utworzone nowe miejsca pracy muszą być bezpośrednio związane z
projektem (nie wlicza się pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektu)
oraz zwiększać ogólną liczbę miejsc pracy w przedsiębiorstwie.
Jeśli łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie nie zwiększy się, w wyniku
realizacji projektu, nie należy przyznawać punktów za powyższe kryterium.
PUNKTACJA:
2 pkt – w wyniku realizacji projektu stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie
zwiększy się o więcej niż 4 miejsca pracy (RJP) 1 pkt – w wyniku realizacji
projektu stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie zwiększy się o 4 miejsca pracy
(RJP) 0 pkt – projekt zakłada utworzenie 3 lub mniej miejsc pracy (RJP)
Ocenie podlega czy wnioskodawca, w związku z realizacją projektu,
wprowadził innowacje ukierunkowane na ograniczenie negatywnego
oddziaływania na środowisko, poprawę efektywności wykorzystania zasobów,
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12.

Poziom innowacyjności projektu

13,

Poziom współfinansowania projektu
ze środków pochodzących z budżetu
wnioskodawcy

uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu.
Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji przedstawionych przez
wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej potwierdzających, iż wdrażane w
ramach projektu innowacyjne rozwiązania są zgodne z normami unijnymi
stosownymi do charakteru prowadzonej działalności oraz mają pozytywny
wpływ na środowisko.
PUNKTACJA:
1 pkt – projekt zakłada zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ
na środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosownymi do charakteru
prowadzonej działalności
0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania rozwiązań poprawiających obecny
poziom oddziaływania na środowisko
Ocenie podlega czy projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnych rozwiązań
w obrębie produktu lub procesu.
Ocena będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez
wnioskodawcę informacji potwierdzających innowacyjność projektu,
zawartych we wniosku o dofinansowanie, opinii o innowacyjności lub
załączonych dokumentach takich jak: wyniki badań, publikacje naukowe,
dokumenty patentowe, dokumenty statystyczne i inne, które pozwolą na
weryfikację spełnienia niniejszego kryterium.
Opinia może być sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2
pkt 9, z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki.
PUNKTACJA:
4 pkt – projekt prowadzi do wdrożenia innowacji stosowanej w skali świata
nie dłużej niż 3 lata
2 pkt – projekt prowadzi do wdrożenia innowacji stosowanej w skali kraju nie
dłużej niż 3 lata
0 pkt – projekt prowadzi do wdrożenia innowacji stosowanej w skali regionu
nie dłużej niż 3 lata
Ocenie podlega czy udział środków wnioskodawcy w finansowaniu projektu
jest większy niż wymagany minimalny wkład własny wynikający z zasad
udzielania pomocy publicznej.
1 pkt – udział środków wnioskodawcy w finansowaniu projektu jest większy
niż wymagany minimalny wkład własny
0 pkt – udział środków wnioskodawcy w finansowaniu projektu jest równy
minimalnemu wkładowi własnemu

0/2/4

3

12

0/1

1

1

Razem

59

9

