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Załącznik  
do Uchwały Nr  12/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny  
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020 
z dnia  3 grudnia  2015 r. 

 
W  Kryteriach wyboru projektów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 do Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr 10/15 z 
dnia 5 listopada 2015 r.  wprowadza się następujące zmiany: 
 

L.p. 
 

Lokalizacja 
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, 
zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały nr 
7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
  
DZIAŁANIE: I.2 INWESTYCJE 
PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I 
INNOWACJE 
 
PODDZIAŁANIE I.2.1 INFRASTRUKTURA 
B+R PRZEDSIĘBIORSTW 
PODDZIAŁANIE I.2.2 PROJEKTY B+R 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 9 
Miejsce realizacji projektu, Kolumna 
„Sposób oceny kryterium” 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych 

województwa łódzkiego? 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa 

łódzkiego? 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 

województwa łódzkiego. Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu 

wskazane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy przedmiotem 

projektu będzie przedsięwzięcie nie związane trwale z gruntem za miejsce 

realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce 

prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się 

na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych/ statutowych 

stanowiących załączniki obligatoryjne do wniosku). 

2.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej Czy projekt wpisuje się w specjalizacje? Czy projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje 
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I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, 
zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały nr 
7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE: I.2 INWESTYCJE 
PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I 
INNOWACJE 
 
PODDZIAŁANIE I.2.1 INFRASTRUKTURA 
B+R PRZEDSIĘBIORSTW 
PODDZIAŁANIE I.2.2 PROJEKTY B+R 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE Nr 2 
Projekt wpisuje się w specjalizacje 
regionalne, Kolumna „Sposób oceny 
kryterium” 

Ocenie podlega czy inwestycja będąca przedmiotem projektu 

wpisuje się w specjalizacje regionalne określone na podstawie 

Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 

2030. 

Województwa Łódzkiego? 

Ocenie podlega czy inwestycja będąca przedmiotem projektu wpisuje się w 

co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa 

Łódzkiego określonych w Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji 

Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych 

przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. 

3.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, 
zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały nr 
7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE: I.2 INWESTYCJE 
PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I 
INNOWACJE 
 
PODDZIAŁANIE I.2.1 INFRASTRUKTURA 

- Dodaje się nowe kryterium w poniższym brzmieniu: 

Kryterium Sposób oceny kryterium Punktacja Wagi Max 

Specjalizacje 

regionalne 

Ocenie podlega czy projekt 

wpisuje się w obszary 

gospodarcze w ramach 

poszczególnych nisz 

specjalizacyjnych określone w 

Wykazie Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji 

Województwa Łódzkiego oraz 

wynikających z nich nisz 

specjalizacyjnych przyjętym 

Uchwałą Zarządu Województwa 

0/3 3 9 
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B+R PRZEDSIĘBIORSTW 
PODDZIAŁANIE I.2.2 PROJEKTY B+R 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE  

Łódzkiego. 

PUNKTACJA: 

3 pkt – projekt wpisuje się w co 

najmniej jeden obszar 

gospodarczy w ramach niszy 

specjalizacyjnej 

0 pkt – projekt nie wpisuje się w 

żaden z obszarów 

gospodarczych w ramach nisz 

specjalizacyjnych 

 

4.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.1 OTOCZENIE BIZNESU 
 
PODDZIAŁANIE: II.1.1 TERENY 
INWESTYCYJNE 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 10  
Miejsce realizacji projektu, Kolumna 
„Sposób oceny kryterium” 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych 

województwa łódzkiego? 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa 

łódzkiego? 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 

województwa łódzkiego. Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu 

wskazane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy przedmiotem 

projektu będzie przedsięwzięcie nie związane trwale z gruntem za miejsce 

realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce 

prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się 

na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych/ statutowych 

stanowiących załączniki obligatoryjne do wniosku). 

5.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 
125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) 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 
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Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.1 OTOCZENIE BIZNESU 
 
PODDZIAŁANIE: II.1.1 TERENY 
INWESTYCYJNE 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 12 Realizacja 
projektu, Kolumna „Sposób oceny 
kryterium” 

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 złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
- jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku, 
to czy wnioskodawca przestrzegał obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących danego projektu? 
Czy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą 
de minimis wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie? 

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 złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
- jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku, to czy 
wnioskodawca przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
danego projektu? 
 

6.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.1 OTOCZENIE BIZNESU 
 
PODDZIAŁANIE: II.1.1 TERENY 
INWESTYCYJNE 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 14  
Zgodność projektu z przepisami pomocy 
publicznej, w tym pomocy de minimis, 
Kolumna „Tak / Nie / Nie dotyczy” 

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

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem wniosku 

7.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 

Sposób oceny kryterium Punktacja Sposób oceny kryterium Punktacja 
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zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.1 OTOCZENIE BIZNESU 
 
PODDZIAŁANIE: II.1.1 TERENY 
INWESTYCYJNE 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE PUNKTOWE 
Nr 6 Specjalizacje regionalne 

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 

0/3 

 

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz 

obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz 

specjalizacyjnych określone w Wykazie Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego 

oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych 

przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. 

PUNKTACJA: 

3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar 

gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej 

2 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jedną 

Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa 

Łódzkiego 

0 pkt – projekt nie wpisuje się w żadną z Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego 

0/2/3 

 

8.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE 
MŚP 
  

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych 

województwa łódzkiego? 

Istnieje wymóg prowadzenia przez wnioskodawcę działalności na 
terenie województwa łódzkiego (posiadanie siedziby lub oddziału). 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa 

łódzkiego? 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 

województwa łódzkiego. Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu 

wskazane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy przedmiotem 

projektu będzie przedsięwzięcie nie związane trwale z gruntem za miejsce 

realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce 

prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się 

na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych/ statutowych 

stanowiących załączniki obligatoryjne do wniosku). 
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Typ projektu: opracowanie nowego modelu 
biznesowego przedsiębiorstwa 
zmierzającego do jego internacjonalizacji 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 10  
Miejsce realizacji projektu, Kolumna 
„Sposób oceny kryterium” 

9.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE 
MŚP 
  
Typ projektu: opracowanie nowego modelu 
biznesowego przedsiębiorstwa 
zmierzającego do jego internacjonalizacji 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 12  
Realizacja projektu, Kolumna „Sposób 
oceny kryterium” 

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 
125 ust. 3 lit. e) 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 złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
- jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku, 
to czy wnioskodawca przestrzegał obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących danego projektu? 
Czy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą 
de minimis wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie? 

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) 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 złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
- jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku, to czy 
wnioskodawca przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
danego projektu? 
 

10.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 

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

 Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem wniosku 
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października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE 
MŚP 
  
Typ projektu: opracowanie nowego modelu 
biznesowego przedsiębiorstwa 
zmierzającego do jego internacjonalizacji 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 14  
Zgodność projektu z przepisami pomocy 
publicznej, w tym pomocy de minimis, 
Kolumna „Tak / Nie / Nie dotyczy 

11.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE 
MŚP 
  
Typ projektu: opracowanie nowego modelu 
biznesowego przedsiębiorstwa 
zmierzającego do jego internacjonalizacji 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE PUNKTOWE 

Sposób oceny kryterium Punktacja 

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 

0/3 

 

Sposób oceny kryterium Punktacja 

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz 

obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz 

specjalizacyjnych określone w Wykazie Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz 

wynikających z nich nisz specjalizacyjnych przyjętym 

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. 

PUNKTACJA: 

3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar 

gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej 

2 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jedną Regionalną 

Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego 

0 pkt – projekt nie wpisuje się w żadną z Regionalnych 

0/2/3 
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Nr 1 Specjalizacje regionalne Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego 

 

12.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE 
MŚP  
 
Typ projektu: wdrożenie nowego modelu 
biznesowego poprzez np. udział 
przedstawicieli beneficjenta w imprezach 
targowo-wystawienniczych zagranicznych 
lub krajowych o charakterze 
międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór 
partnerów biznesowych na rynku 
docelowym; działania wdrożeniowe muszą 
wynikać ze strategii biznesowej w zakresie 
internacjonalizacji przedsiębiorstwa 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 10 
 Miejsce realizacji projektu, Kolumna 
„Sposób oceny kryterium” 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych 

województwa łódzkiego? 

Istnieje wymóg prowadzenia przez wnioskodawcę działalności na 
terenie województwa łódzkiego (posiadanie siedziby lub oddziału). 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa 

łódzkiego? 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 

województwa łódzkiego. Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu 

wskazane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy przedmiotem 

projektu będzie przedsięwzięcie nie związane trwale z gruntem za miejsce 

realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce 

prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się 

na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych/ statutowych 

stanowiących załączniki obligatoryjne do wniosku). 

13.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 
125 ust. 3 lit. e) 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 

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) 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 
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2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE 
MŚP  
 
Typ projektu: wdrożenie nowego modelu 
biznesowego poprzez np. udział 
przedstawicieli beneficjenta w imprezach 
targowo-wystawienniczych zagranicznych 
lub krajowych o charakterze 
międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór 
partnerów biznesowych na rynku 
docelowym; działania wdrożeniowe muszą 
wynikać ze strategii biznesowej w zakresie 
internacjonalizacji przedsiębiorstwa 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 12  
Realizacja projektu, Kolumna „Sposób 
oceny kryterium” 

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 złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
- jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku, 
to czy wnioskodawca przestrzegał obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących danego projektu? 
Czy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą 
de minimis wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie? 

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 złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
- jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku, to czy 
wnioskodawca przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
danego projektu? 
 

14.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 

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

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem wniosku 
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PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE 
MŚP  
Typ projektu: wdrożenie nowego modelu 
biznesowego poprzez np. udział 
przedstawicieli beneficjenta w imprezach 
targowo-wystawienniczych zagranicznych 
lub krajowych o charakterze 
międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór 
partnerów biznesowych na rynku 
docelowym; działania wdrożeniowe muszą 
wynikać ze strategii biznesowej w zakresie 
internacjonalizacji przedsiębiorstwa 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 14  
Zgodność projektu z przepisami pomocy 
publicznej, w tym pomocy de minimis, 
Kolumna „Tak / Nie / Nie dotyczy” 

15.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE 
MŚP 
Typ projektu: wdrożenie nowego modelu 
biznesowego poprzez np. udział 
przedstawicieli beneficjenta w imprezach 
targowo-wystawienniczych zagranicznych 
lub krajowych o charakterze 
międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór 

Sposób oceny kryterium Punktacja 

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 

0/3 

 

Sposób oceny kryterium Punktacja 

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz 

obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz 

specjalizacyjnych określone w Wykazie Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz 

wynikających z nich nisz specjalizacyjnych przyjętym 

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. 

PUNKTACJA: 

3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar 

gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej 

2 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jedną Regionalną 

Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego 

0 pkt – projekt nie wpisuje się w żadną z Regionalnych 

0/2/3 
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partnerów biznesowych na rynku 
docelowym; działania wdrożeniowe muszą 
wynikać ze strategii biznesowej w zakresie 
internacjonalizacji przedsiębiorstwa 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE PUNKTOWE 
Nr 1 Specjalizacje regionalne 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego 

 

16.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.2 PROMOCJA 
GOSPODARCZA REGIONU 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 10  
Miejsce realizacji projektu, Kolumna 
„Sposób oceny kryterium” 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych 

województwa łódzkiego? 

Istnieje wymóg prowadzenia przez wnioskodawcę działalności na 
terenie województwa łódzkiego (posiadanie siedziby lub oddziału). 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa 

łódzkiego? 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 

województwa łódzkiego. Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu 

wskazane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy przedmiotem 

projektu będzie przedsięwzięcie nie związane trwale z gruntem za miejsce 

realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce 

prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się 

na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych/ statutowych 

stanowiących załączniki obligatoryjne do wniosku). 

17.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 
125 ust. 3 lit. e) 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 

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 
3 lit. e) 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 
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DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.2 PROMOCJA 
GOSPODARCZA REGIONU 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 12 
 Realizacja projektu, Kolumna „Sposób 
oceny kryterium 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 tj.: 
- czy projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni 
zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
- jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku, 
to czy wnioskodawca przestrzegał obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących danego projektu? 
Czy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą 
de minimis wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie? 

zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
- jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku, to czy 
wnioskodawca przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
danego projektu? 

18.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.2 PROMOCJA 
GOSPODARCZA REGIONU 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 14 
 Zgodność projektu z przepisami pomocy 
publicznej, w tym pomocy de minimis, 
Kolumna „Tak / Nie / Nie dotyczy” 

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

Niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem wniosku 

19.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 

Sposób oceny kryterium Punktacja 

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w 

specjalizacje regionalne określone na podstawie 

Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Łódzkiego LORIS 2030. 

0/3 

Sposób oceny kryterium Punktacja 

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz 

obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz 

specjalizacyjnych określone w Wykazie Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz 

0/2/3 
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października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 
PODDZIAŁANIE II.2.2 PROMOCJA 
GOSPODARCZA REGIONU 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE PUNKTOWE 
Nr 1 Specjalizacje regionalne 

PUNKTACJA: 

3 pkt – projekt wnioskodawcy wpisuje się w 

specjalizacje regionalne 

0 pkt – projekt wnioskodawcy nie wpisuje się w 

specjalizacje regionalne 

 

wynikających z nich nisz specjalizacyjnych przyjętym 

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. 

PUNKTACJA: 

3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar 

gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej 

2 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jedną Regionalną 

Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego 

0 pkt – projekt nie wpisuje się w żadną z Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego 

 

20.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI MŚP 
  
PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 10  
Miejsce realizacji projektu, Kolumna 
„Sposób oceny kryterium” 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych 

województwa łódzkiego? 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa 

łódzkiego? 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 
województwa łódzkiego. Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu 
wskazane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy przedmiotem 
projektu będzie przedsięwzięcie nie związane trwale z gruntem za miejsce 
realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta bądź miejsce 
prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (weryfikacji dokonuje się 
na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych/ statutowych 
stanowiących załączniki obligatoryjne do wniosku). 

21.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 

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, 

 Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 
ust. 3 lit. e) 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 
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2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI MŚP 
  
PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP 
 
KRYTERIUM FORMALNE Nr 12 
 Realizacja projektu, Kolumna „Sposób 
oceny kryterium” 

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 złożeniem wniosku o dofinansowanie. 
 

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 złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
- jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku, to czy 
wnioskodawca przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
danego projektu? 

22.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI MŚP 
  
PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE Nr 2 
Innowacyjność projektu w skali regionu, 
Kolumna „Sposób oceny kryterium” 

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. 

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 wyłącznie przez: 
- jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub 
- centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. 
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, lub 
- stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim. 

23.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 

Sposób oceny kryterium Punktacja Sposób oceny kryterium Punktacja 
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zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI MŚP 
  
PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE PUNKTOWE 
Nr 2 Specjalizacje regionalne 

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 

0/3 

 

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz 

obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz 

specjalizacyjnych określone w Wykazie Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz 

wynikających z nich nisz specjalizacyjnych przyjętym 

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. 

PUNKTACJA: 

3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar 

gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej 

2 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jedną Regionalną 

Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego 

0 pkt – projekt nie wpisuje się w żadną z Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego 

0/2/3 

 

24.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI MŚP 
  
PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE PUNKTOWE 
Nr 12 Poziom innowacyjności projektu, 

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 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 wyłącznie przez: 
- jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9, lit. a-e ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub 
- centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. 
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, lub 
- stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim. 
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 
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Kolumna „Sposób oceny kryterium” dłużej niż 3 lata 
0 pkt – projekt prowadzi do wdrożenia innowacji stosowanej w skali regionu 
nie dłużej niż 3 lata 

25.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
III Transport, IV Gospodarka niskoemisyjna, V 
Ochrona środowiska, VII Infrastruktura dla usług 
społecznych  zgodnie z Załącznikami nr  2, 3, 4, 
5 do Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 
września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z 
dnia 16 października 2015 r. oraz zmienionej 
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE  
Kryterium nr 14 „Realizacja projektu w 
granicach administracyjnych województwa 
łódzkiego”  

Kryterium Sposób oceny kryterium 

Realizacja projektu 
w granicach 
administracyjnych 
województwa 
łódzkiego  

W ramach kryterium ocenie podlegać 
będzie, czy projekt będzie realizowany na 
obszarze objętym programem, czyli w 
granicach administracyjnych województwa 
łódzkiego. 

 
 

Kryterium Sposób oceny kryterium 

Miejsce realizacji 
projektu  

Czy projekt będzie realizowany w granicach 
administracyjnych województwa łódzkiego? 
Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji 
projektu na terenie województwa łódzkiego. 
Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu 
wskazane we wniosku o dofinansowanie. W 
przypadku gdy przedmiotem projektu będzie 
przedsięwzięcie nie związane trwale z gruntem za 
miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę 
Beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez 
niego działalności gospodarczej (weryfikacji 
dokonuje się na podstawie zapisów w 
dokumentach rejestrowych / statutowych 
stanowiących załączniki obligatoryjne do wniosku). 

 

26.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
III Transport zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 
września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z 
dnia 16 października 2015 r. oraz zmienionej 
Uchwałą nr 10/15  
z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE  
Kryterium nr 19 „Projekt jest zgodny z 
planami, dokumentami strategicznymi”  
 
Kolumna „Sposób oceny 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. 
W przypadku działania III.1 planowane inwestycje muszą wynikać z 
przygotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planów, 
zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej 
ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. 
Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące gospodarki 
niskoemisyjnej lub Strategie ZIT lub plany mobilności miejskiej. 
Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania oraz 
kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i uwzględniać 
takie kwestie jak: zbiorowy transport pasażerski, transport 
niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarządzanie 
mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych 
(ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w 
miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja 
ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa 

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. 
W przypadku działania III.1 planowane inwestycje muszą wynikać z 
przygotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planów, 
zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne 
i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Funkcję takich 
dokumentów mogą pełnić m.in. plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 
lub Strategie ZIT lub plany mobilności miejskiej. 
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i pojazdy). 

27.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
III Transport zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 
września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z 
dnia 16 października 2015 r. oraz zmienionej 
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE 
DOSTĘPU  
 
DZIAŁANIE III.1 NISKOEMISYJNY 
TRANSPORT MIEJSKI 
- projekty z zakresu infrastruktury transportowej  
 
DZIAŁANIE III.1 NISKOEMISYJNY 
TRANSPORT MIEJSKI 
- projekty z zakresu niskoemisyjnego taboru 
miejskiego 

- Dodaje się nowe kryterium w poniższym brzmieniu: 

 

Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / nie 

Projekt 
zachowuje 
zgodność z 
planem 
gospodarki 
niskoemisy
jnej 

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie 
przedstawienie uprzednio zaopiniowanego 
pozytywnie  przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW w 
Łodzi planu gospodarki niskoemisyjnej lub 
Strategii ZIT lub planu mobilności miejskiej 
bądź dokumentu równoważnego zawierającego 
odniesienia do kwestii przechodzenia na 
bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy 
transportowe w miastach, dla obszaru, na 
którym realizowany będzie projekt oraz 
potwierdzenie zgodności projektu ze 
wskazanymi  dokumentami strategicznymi. 
Dokumenty te powinny  określać lokalne 
uwarunkowania oraz kierunki planowanych 
interwencji na danym obszarze i uwzględniać 
takie kwestie jak: zbiorowy transport 
pasażerski, transport niezmotoryzowany, 
intermodalność, transport drogowy, 
zarządzanie mobilnością, wykorzystanie 
inteligentnych systemów transportowych (ITS), 
logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w miastach, wdrażanie nowych 
wzorców użytkowania czy promocja 
ekologicznie czystych i energooszczędnych 
pojazdów (czyste paliwa i pojazdy). 

Tak / nie 
(niespełni
enie 
skutkowa
ć będzie 
negatywn
ą oceną 
wniosku) 

 

28.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
III Transport zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 
września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z 
dnia 16 października 2015 r. oraz zmienionej 
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 

- Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / nie 

DZIAŁANIE III.1 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - Projekty z 
zakresu inteligentnych systemów transportowych  

1. Projekt 
zachowuje 
zgodność 
z planem 
gospodarki 

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie 
przedstawienie uprzednio 
zaopiniowanego pozytywnie przez 
NFOŚiGW lub WFOŚiGW w Łodzi 
planu gospodarki niskoemisyjnej lub 

 Tak / nie 
(niespełni
enie 
skutkować 
będzie 
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DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE 
DOSTĘPU  

niskoemisy
jnej 

Strategii ZIT lub planu mobilności 
miejskiej bądź  dokumentu 
równoważnego zawierającego 
odniesienia do kwestii przechodzenia 
na bardziej ekologiczne i 
zrównoważone systemy transportowe w 
miastach, dla obszaru, na którym 
realizowany będzie projekt oraz 
potwierdzenie zgodności projektu ze 
wskazanymi dokumentami 
strategicznymi. 
 Dokumenty te   powinny określać 
lokalne uwarunkowania oraz kierunki 
planowanych interwencji na danym 
obszarze i uwzględniać takie kwestie 
jak: zbiorowy transport pasażerski, 
transport niezmotoryzowany, 
intermodalność, transport drogowy, 
zarządzanie mobilnością, 
wykorzystanie inteligentnych systemów 
transportowych (ITS), logistyka miejska, 
bezpieczeństwo ruchu drogowego w 
miastach, wdrażanie nowych wzorców 
użytkowania czy promocja ekologicznie 
czystych i energooszczędnych 
pojazdów (czyste paliwa i pojazdy). 

negatywn
ą oceną 
wniosku) 

 

29.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
III Transport zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020  z dnia 28 sierpnia 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 
września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z 
dnia 16 października 2015 r. oraz zmienionej 
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
 
KRYTERIA MERYTORYCZNE 
SZCZEGÓŁOWE  

- Wprowadza się dodatkowe kryterium w następującym brzmieniu: 
 

Kryterium Punkta
cja 

Wagi Max Sposób oceny 
kryterium 

Realizacja projektu 
na terenie OSI (nie 
dotyczy poddziałania 
III.1.1 Niskoemisyjny 
transport miejski – 
ZIT) 

0/2 1 2 W ramach 
kryterium 
premiowane 
będą projekty 
realizowane na 
terenie 
Obszarów 
Strategicznej 



 

19 

 

 

 
Działanie III.1 Niskoemisyjny transport 
miejski - projekty z zakresu infrastruktury 
transportowej,  
 
Działanie III.1 Niskoemisyjny transport 
miejski - projekty z zakresu niskoemisyjnego 
taboru miejskiego  
 
Działanie III.1 Niskoemisyjny transport 
miejski - projekty z zakresu inteligentnych 
systemów transportowych 

Interwencji 
(OSI) w 
województwie 
łódzkim 
wynikających z 
założeń polityki 
państwa.  
PUNKTACJA: 
0 pkt - projekt 
nie jest 
realizowany na 
terenie OSI 
2 pkt - projekt 
jest realizowany 
na terenie OSI 

 

30.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
III Transport zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020  z dnia 28 sierpnia 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 
września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z 
dnia 16 października 2015 r. oraz zmienionej 
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
KRYTERIA MERYTORYCZNE 
SZCZEGÓŁOWE  
 
Działanie III.1 Niskoemisyjny transport 
miejski - projekty z zakresu infrastruktury 
transportowej,  
 
Działanie III.1 Niskoemisyjny transport 
miejski - projekty z zakresu niskoemisyjnego 
taboru miejskiego  
 
Działanie III.1 Niskoemisyjny transport 
miejski - projekty z zakresu inteligentnych 
systemów transportowych 

- 
 
 

Aktualizuje się numerację kryteriów i wprowadza się stosowne zmiany w 
wierszach zawierających łączną punktację kryteriów w poszczególnych 
typach projektów (rubryka RAZEM).  
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31.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
IV Gospodarka niskoemisyjna zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do Uchwały nr 7/15 Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE 
DOSTĘPU 
 
DZIAŁANIE IV.2 TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW 
 
Kryterium „Projekt zachowuje zgodność z 
planem gospodarki niskoemisyjnej” 
 
Kolumna „Sposób oceny kryterium” 
 

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie uprzednio 
zatwierdzonego przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla obszaru, na którym realizowany będzie projekt 
oraz  potwierdzenie zgodności projektu z planem gospodarki 
niskoemisyjnej. 

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie uprzednio 
zaopiniowanego pozytywnie przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW w Łodzi planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru, na którym realizowany będzie projekt 
oraz  potwierdzenie zgodności projektu z planem gospodarki niskoemisyjnej.  

32.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
IV Gospodarka niskoemisyjna zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do Uchwały nr 7/15 Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE 
DOSTĘPU 
 
DZIAŁANIE IV.2 TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW 
 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie, że projekt przyczyni 
się do zwiększenia efektywności energetycznej o co najmniej 25% w 
ramach projektu. Powyższa wartość wynika z załączonej 
dokumentacji technicznej (w tym z audytu energetycznego), z której 
wynikają również optymalne rozwiązania pod względem 
ekonomiczno-technicznym.   

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie, że projekt przyczyni się do 
zwiększenia efektywności energetycznej każdego z termomodernizowanych 
budynków o co najmniej 25%. Powyższa wartość wynika z załączonej 
dokumentacji technicznej (w tym z audytu energetycznego), z której wynikają 
również optymalne rozwiązania pod względem ekonomiczno-technicznym.   
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Kryterium  „Stopień efektywności 
energetycznej” 
 
Kolumna „Sposób oceny kryterium” 

33.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
IV Gospodarka niskoemisyjna zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do Uchwały nr 7/15 Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE 
DOSTĘPU 
 
DZIAŁANIE IV.2 TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW 

 

Projekty z zakresu termomodernizacji szpitali 

1  Uwarunko
wania dla 
projektów 
z zakresu 
termomod
ernizacji 
szpitali 

Dla projektów z zakresu termomodernizacji 
szpitali warunkiem jest wykazanie uzasadnienia 
dla funkcjonowania danego budynku w 
kontekście map potrzeb zdrowotnych. 

 

 

Projekty z zakresu termomodernizacji obiektów ochrony zdrowia 

1 Projekt jest 
zgodny z 
odpowiedni
ą mapą 
potrzeb 
zdrowotnyc
h (jeśli 
dotyczy). 
 

Ocenie podlegać będzie czy w mapie potrzeb 
zdrowotnych potwierdzone zostało uzasadnienie dla 
funkcjonowania danego obiektu ochrony zdrowia. 
W drodze wyjątku od warunku określonego powyżej, 
do czasu opracowania map potrzeb zdrowotnych 
współfinansowane mogą być jedynie inwestycje 
dotyczące termomodernizacji budynków 
podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej. Po wprowadzeniu map 
potrzeb zdrowotnych zasadność realizacji wszystkich 
inwestycji dotyczących obiektów ochrony zdrowia 
musi zostać potwierdzona w mapie potrzeb 
zdrowotnych. 
 

 

34.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
IV Gospodarka niskoemisyjna zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do Uchwały nr 7/15 Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE 
DOSTĘPU 
 
DZIAŁANIE IV.3. OCHRONA POWIETRZA - 
Projekty  
z zakresu wymiany lub renowacji źródeł ciepła 
 

W przypadku projektów, w których zaplanowano zakup urządzeń 
grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, wymagane jest 
spełnienie przez te urządzenia wymagań co najmniej klasy 5 normy 
PN EN 303-5:2012. 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie, że w wyniku realizacji 
projektu dotyczącego zamiany spalanego paliwa nastąpi redukcja emisji 
CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do instalacji sprzed realizacji projektu. 
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Kryterium nr 1 
Redukcja emisji CO2 o minimum 30 %  - dla 
projektów dotyczących zamiany spalanego 
paliwa 
Kolumna „Sposób oceny kryterium” 

35.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
IV Gospodarka niskoemisyjna zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do Uchwały nr 7/15 Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
KRYTERIA MERYTORYCZNE 
SZCZEGÓŁOWE 
 
DZIAŁANIE IV.2 TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW – Projekty z zakresu modernizacji 
energetycznej budynków 
 
Kryterium nr 4  
Stopień zwiększenia efektywności 
energetycznej projektu  
Kolumna „Sposób oceny kryterium” 

Kryterium Sposób oceny kryterium 

Stopień 
zwiększenia 
efektywności 
energetyczn
ej projektu  

W ramach kryterium oceniany będzie stopień 
zwiększenia efektywności energetycznej 
wszystkich budynków poddawanych 
termomodernizacji , w zakresie wynikającym z 
audytu energetycznego.  
Wielkość zmiany będzie liczona w stosunku 
procentowym do wartości zapotrzebowania na 
energię liczona dla wszystkich budynków 
objętych projektem przed pracami 
termomodernizacyjnymi, których dotyczy 
inwestycja.  
 

PUNKTACJA: 

 

0 pkt -  wzrost efektywności energetycznej o 
25% w stosunku do stanu wyjściowego,  
1 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
przedziale powyżej 25% do 40% (włącznie) w 
stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów 
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków: 
powyżej 25 do 30% włącznie), 
2 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
przedziale powyżej 40% do 50 % (włącznie) w 
stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów 
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków: 
powyżej 30% do 35% włącznie), 
3 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
przedziale powyżej 50% do 55 % (włącznie) w 
stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów 
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków: 
powyżej 35% do 40% włącznie), 
4 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 

Kryterium Sposób oceny kryterium 

Stopień 
zwiększenia 
efektywności 
energetycznej 
projektu – 
dotyczy 
projektów, 
które nie 
sumują etapów 

W ramach kryterium oceniany będzie stopień 
zwiększenia efektywności energetycznej w stosunku do 
stanu wyjściowego (tj. przed przeprowadzonymi 
pracami termomodernizacyjnymi)  w zakresie 
wynikającym z audytu energetycznego.  
 
Wzrost efektywności energetycznej obliczany będzie 
dla energii końcowej. 
Poziomy efektywności energetycznej określone dla 
obiektów zabytkowych dotyczą wyłącznie projektów, w 
których wszystkie budynki objęte termomodernizacją 
są obiektami zabytkowymi.   
 
PUNKTACJA: 
 
0 pkt -  wzrost efektywności energetycznej o 25% w 
stosunku do stanu wyjściowego,  
1 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
przedziale powyżej 25% do 40% (włącznie) w stosunku 
do stanu wyjściowego (dla obiektów zabytkowych, 
wpisanych do rejestru zabytków: powyżej 25 do 30% 
włącznie), 
2 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
przedziale powyżej 40% do 50 % (włącznie) w 
stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów 
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków: powyżej 
30% do 35% włącznie), 
3 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
przedziale powyżej 50% do 55 % (włącznie) w 
stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów 
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków: powyżej 
35% do 40% włącznie), 



 

23 

 

 

przedziale powyżej 55% do 60 % (włącznie) w 
stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów 
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków: 
powyżej 40% do 45% włącznie), 
5 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
wysokości wyższej niż 60 % w stosunku do stanu 
wyjściowego (dla obiektów zabytkowych, 
wpisanych do rejestru zabytków powyżej 45 %) 

 
 

4 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
przedziale powyżej 55% do 60 % (włącznie) w 
stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów 
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków: powyżej 
40% do 45% włącznie), 
5 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
wysokości wyższej niż 60 % w stosunku do stanu 
wyjściowego (dla obiektów zabytkowych, wpisanych do 
rejestru zabytków powyżej 45 %). 

 
 

36.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
IV Gospodarka niskoemisyjna zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do Uchwały nr 7/15 Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
KRYTERIA MERYTORYCZNE 
SZCZEGÓŁOWE 
 
DZIAŁANIE IV.2 TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW – Projekty z zakresu modernizacji 
energetycznej budynków 
 
Kryterium nr 4  
Stopień zwiększenia efektywności 
energetycznej budynku w odniesieniu do 
kolejnego etapu termomodernizacji  

Kryterium Sposób oceny kryterium 

Stopień 
zwiększenia 
efektywności 
energetyczn
ej 
budynku  
w 
odniesieniu 
do kolejnego 
etapu 
termomodern
izacji 

W ramach kryterium oceniany będzie stopień 
zwiększenia efektywności energetycznej 
termomodernizowanego budynku, w zakresie 
wynikającym z audytów energetycznych.  
Wielkość zmiany będzie liczona w stosunku 
procentowym do wartości zapotrzebowanych na 
energię przed dokonanymi pracami 
termomodernizacyjnymi realizowanymi po roku 
2007.  
PUNKTACJA: 
0 pkt -  wzrost efektywności energetycznej o 
25%  
w stosunku do stanu wyjściowego  
1 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
przedziale powyżej 25% do 45% (włącznie)  
w stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów 
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków: 
powyżej 25 do 35% włącznie) 
2 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
przedziale powyżej 45% do 60% (włącznie) w 
stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów 
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków: 
powyżej 35% do 45% włącznie) 
3 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w 
przedziale wyższej niż 60% w stosunku do stanu 
wyjściowego (dla obiektów zabytkowych, 

Kryterium Sposób oceny kryterium 

Stopień 
zwiększenia 
efektywnośc
i 
energetyczn
ej projektu w 
odniesieniu 
do ogółu  
prac 
termomoder
nizacyjnych 
– jeśli 
dotyczy 

Kryterium służy ocenie projektów, w ramach których 
inwestycja stanowi kolejny etap termomodernizacji 
danego budynku lub budynków.  
Stopień zwiększenia efektywności energetycznej 
termomodernizowanego budynku stanowi sumę wartości 
wynikających z audytów energetycznych 
przeprowadzonych dla obecnej inwestycji i poprzednich 
etapów realizowanych po 2007 roku..  
Wzrost efektywności energetycznej obliczany będzie dla 
energii końcowej. 
Poziomy efektywności energetycznej określone dla 
obiektów zabytkowych dotyczą wyłącznie projektów, w 
których wszystkie budynki objęte termomodernizacją są 
obiektami zabytkowymi.   
PUNKTACJA: 
0 pkt -  wzrost efektywności energetycznej o 25% w 
stosunku do stanu wyjściowego,  
1 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w przedziale 

powyżej 25% do 45% (włącznie) w stosunku do 
stanu wyjściowego (dla obiektów zabytkowych, 
wpisanych do rejestru zabytków: powyżej 25 do 
35% włącznie), 

2 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w przedziale 
powyżej 45% do 60% (włącznie) w stosunku do 
stanu wyjściowego (dla obiektów zabytkowych, 
wpisanych do rejestru zabytków: powyżej 35% 



 

24 

 

 

wpisanych do rejestru zabytków: powyżej 45%) 
 

do 45% włącznie), 
3 pkt -  wzrost efektywności energetycznej w przedziale 
wyższej niż 60% w stosunku do stanu wyjściowego (dla 
obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków: 
powyżej 45%). 

 

37.  Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 
IV Gospodarka niskoemisyjna zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do Uchwały nr 7/15 Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
KRYTERIA MERYTORYCZNE 
SZCZEGÓŁOWE 
 
DZIAŁANIE IV.2 TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW – Projekty z zakresu modernizacji 
energetycznej budynków 
 
Kryterium nr 6 
 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
Kolumna „Sposób oceny kryterium” 
 
 

Kryterium będzie oceniać stosunek wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii do potrzeb energetycznych budynku.  

 
PUNKTACJA: 

 
0 pkt -  projekt nie przewiduje wykorzystania OZE,    
1 pkt -  produkcja energii pochodzącej z instalacji OZE stanowi do 
5% (włącznie) całkowitego zapotrzebowania na energię  
w budynku,   
2 pkt - produkcja energii pochodzącej z instalacji OZE stanowi 
powyżej 5% do 10% (włącznie) całkowitego zapotrzebowania na 
energię w budynku,   
3 pkt -  produkcja energii pochodzącej z instalacji OZE stanowi 
powyżej 10% do 15% (włącznie) całkowitego zapotrzebowania na 
energię w budynku,   
4 pkt -  produkcja energii pochodzącej z instalacji OZE stanowi 
powyżej 15% całkowitego zapotrzebowania na energię w budynku.   

Kryterium będzie oceniać stosunek wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii do potrzeb energetycznych budynków objętych projektem (liczonych 
w odniesieniu do zapotrzebowania na energię końcową, na podstawie 
wskazań audytu energetycznego) 
W przypadku projektów, które dotyczą więcej niż jednego budynku, stosunek 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poziomu zapotrzebowania na 
energię należy liczyć jako średnią arytmetyczną w odniesieniu do wszystkich 
budynków objętych projektem.  
 
PUNKTACJA: 
 
0 pkt -  projekt nie przewiduje wykorzystania OZE,    
1 pkt -  wykorzystanie energii pochodzącej z instalacji OZE stanowi do 5% 
(włącznie) całkowitego zapotrzebowania na energię w budynkach objętych 
projektem,   
2 pkt - wykorzystanie energii pochodzącej z instalacji OZE stanowi 
powyżej 5% do 10% (włącznie) całkowitego zapotrzebowania na energię w 
budynkach objętych projektem,   
3 pkt -  wykorzystanie energii pochodzącej z instalacji OZE stanowi 
powyżej 10% do 15% (włącznie) całkowitego zapotrzebowania na energię w 
budynkach objętych projektem,   
4 pkt -  wykorzystanie energii pochodzącej z instalacji OZE stanowi 
powyżej 15% całkowitego zapotrzebowania na energię w budynkach 
objętych projektem.   
 

38.  Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi 
Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 
roku życia przez powiatowe urzędy pracy, 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 

Wnioskodawca zakłada odpowiednią proporcję udziału osób po 50. 
roku życia – co najmniej taką samą, jak proporcja osób po 50. roku 
życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu 
(należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze 
danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych po 29. roku życia (wg stanu na 31.12.2014 r.). 
Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku 
obowiązywania projektu. 

Wnioskodawca zakłada odpowiednią proporcję udziału osób po 50. roku 
życia – co najmniej taką samą, jak proporcja osób po 50. roku życia 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I 
lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w  danym PUP w stosunku do 
ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych po 29. roku życia (wg 
stanu na 30 listopada roku poprzedzającego rok naboru). 
Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania 
projektu. 
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zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium nr 1 „Projekt skierowany jest w 
szczególności do osób po 50 roku życia”  
 
Kolumna „Definicja” 

39.  Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi 
Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 
roku życia przez powiatowe urzędy pracy, 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. .  
 
KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium nr 2 „Projekt zakłada udział osób z 
niepełnosprawnościami”  
 
Kolumna „Definicja” 
 

Wnioskodawca zakłada odpowiednią proporcję udziału osób 
niepełnosprawnych –  co najmniej taką samą, jak proporcja osób 
niepełnosprawnych po 29. roku życia kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) 
i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej 
liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych po 29. roku życia (wg 
stanu na 31.12.2014 r.) 
Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku 
obowiązywania projektu. 

Wnioskodawca zakłada odpowiednią proporcję udziału osób 
niepełnosprawnych –  co najmniej taką samą, jak proporcja osób 
niepełnosprawnych po 29. roku życia kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i 
zarejestrowanych w  danym PUP w stosunku do ogólnej liczby 
zarejestrowanych osób bezrobotnych po 29. roku życia (wg stanu na 30 
listopada roku poprzedzającego rok naboru). 
Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania 
projektu. 

40.  Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi 
Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 
roku życia przez powiatowe urzędy pracy, 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 

Projekt zakłada: 
a) Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników 

nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup 
docelowych – na poziomie co najmniej 43% 

b) Dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17% 

c) Dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35% 

d) Dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności 

Projekt zakłada: 
a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w 

przypadku osób w wieku 50 lat i więcej 
b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w 

przypadku kobiet 
c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w 

przypadku osób z niepełnosprawnościami 
d) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w 

przypadku osób długotrwale bezrobotnych 
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2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium nr 3 „Projekt zakłada minimalne 
poziomy efektywności zatrudnieniowej” 
 
Kolumna „Definicja” 
 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%. e) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w 
przypadku osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem 
gimnazjalnym lub niższym) 

na poziomie co najmniej wskazanym przez Ministerstwo Infrastruktury i 
Rozwoju oraz podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
administrowanej przez MIiR: www.mir.gov.pl oraz na portalu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale: Zapoznaj się z prawem i 
dokumentami. Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej będą 
wskazane w obowiązującym na dany rok kalendarzowy regulaminie naboru 
projektów. 
 

41.  Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi 
Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 
roku życia przez powiatowe urzędy pracy, 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały nr 7/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020  z dnia 28 sierpnia 2015 r., 
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/10 z dnia 16 
października 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą 
nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
 
KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium nr 4 „Projekt zakłada identyfikację 
potrzeb każdego uczestnika” 
 
Kolumna „Definicja” 
 i „Sposób weryfikacji” 

 

 
- 

Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej 
każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w 
tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości 
doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego 
uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania. 
Jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan 
Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej 
ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu. 
 
Sposób weryfikacji: 
Na podstawie wniosku o dofinansowanie. 
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy 
lub uzupełnienia. 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

