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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 8/15 
Komitetu Monitorującego Regionalny  
Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 
z dnia 28 września 2015 r. 

 
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA OSI PRIORYTETOWEJ II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
Działanie II.1 Otoczenie biznesu 
Poddziałanie: II.1.1 Tereny Inwestycyjne 
 
KRYTERIA FORMALNE  

Lp Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 
Złożenie wniosku do właściwej 
instytucji 

Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji? 
Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

2 
Złożenie wniosku w terminie 
wskazanym przez IOK 

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

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

3 
Złożenie wniosku w ramach 
właściwego konkursu 

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

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

4 Liczba złożonych projektów Czy wnioskodawca złożył liczbę projektów zgodną z regulaminem konkursu? 

W przypadku złożenia 
większej liczby projektów niż 
dopuszczona w regulaminie 
konkursu, ocenie podlega 
liczba projektów zgodna z 
zapisami regulaminu konkursu 
według kolejności złożenia. 

5 

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

Czy wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z wymogami zawartymi w 
Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie konkursu? 
Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie wymagań: 
- wypełnienie wszystkich pól we wniosku zgodnie wymogami Instrukcji wypełniania 

wniosku i Regulaminem konkursu, 
- dołączenie wszystkich załączników przygotowanych zgodnie z wymogami Instrukcji 

wypełniania wniosku i Regulaminu konkurs. 
Oceniana jest, w szczególności kompletność, poprawność wniosku i załączników oraz 
spójność informacji w nich zawartych. 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników w 
przypadku stwierdzenia 
braków formalnych lub 
oczywistych omyłek. 
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6 
Kwalifikowalność Wnioskodawcy w 
konkursie 

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 
warunki określone dla 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). 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

7 
Niepodleganie wykluczeniu z 
ubiegania się o dofinansowanie 

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. 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

8 
Zgodność poziomu i wnioskowanej 
kwoty dofinansowania z 
regulaminem konkursu 

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

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

9 Zgodność projektu z demarkacją Czy projekt jest zgodny z demarkacją z innymi programami? 
Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

10 Miejsce realizacji projektu Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego?  
Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

11 
Zgodność z okresem kwalifikowania 
wydatków 

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

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

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? 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

13 Spełnienie polityk horyzontalnych 

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 
- zrównoważonego rozwoju? 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

14 
Zgodność projektu z przepisami 
pomocy publicznej, w tym pomocy de 
minimis 

Czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi 
stosowania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis? 

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

15 
Zgodność projektu z przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska 

Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym z 
wymogami OOŚ oraz oceną oddziaływania na obszary chronione, przede wszystkich 
obszary NATURA 2000? 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników w 
przypadku stwierdzenia 
braków formalnych lub 
oczywistych omyłek 
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16 
Projekt nie dotyczy sektorów 
wyłączonych ze wsparcia 

Czy projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia? (weryfikacja na podstawie 
oświadczenia wnioskodawcy). 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

17 
Kwalifikowalność kosztów w 
projekcie 

Czy wydatki w projekcie zostały określone prawidłowo oraz są zasadne i niezbędne do 
realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów? 

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

 
KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 

Lp Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 Dostępność terenów inwestycyjnych 

Czy został wyczerpany limit dostępnej powierzchni terenów inwestycyjnych zgodnej z 
zapotrzebowaniem potencjalnych inwestorów? 
Ocenie podlega dysponowanie przez wnioskodawcę ofertą terenów inwestycyjnych 
zgodną z zapotrzebowaniem potencjalnych inwestorów – zakaz powielania dostępnej 
infrastruktury, z wyjątkiem przypadków, gdy limit dostępnej powierzchni został już 
wyczerpany. 
Projekt zakłada uzbrojenie co najmniej 3 ha terenu inwestycyjnego. 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

2 
Uregulowany stan prawny terenów 
inwestycyjnych objętych projektem 

Czy wnioskodawca ma uregulowany stan prawny uzbrajanych nieruchomości, w tym 
własność lub użytkowanie wieczyste? 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

3 
Przeznaczenie terenów objętych 
projektem 

Czy teren przeznaczony jest na cele inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji 
mieszkaniowych? 
Ocenie podlega: 
- przeznaczenie terenu, którego dotyczy projekt, zgodnie z postanowieniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją, o której mowa w 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, pod działalność produkcyjną lub usługową, z ograniczeniem dla 
inwestycji w wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz z wyłączeniem terenów pod 
inwestycje mieszkaniowe, 

- czy teren inwestycyjny przygotowany w ramach projektu przeznaczony jest wyłącznie 
pod działalność MŚP. 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

4 
Efektywność projektu – pozyskiwanie 
inwestora  

Czy wnioskodawca podjął działania zapewniające pełny stopień wykorzystania 
uzbrajanych terenów inwestycyjnych? 
Ocenie podlega potrzeba realizacji projektu w oparciu o udokumentowane 
zapotrzebowanie MŚP poszukujących lokalizacji do prowadzenia działalności 
gospodarczej (zdiagnozowane zapotrzebowanie na tworzenie terenów inwestycyjnych). 
Projekt zakłada ulokowanie co najmniej 2 inwestycji MŚP na uzbrojonym terenie. 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 
Wpisywanie się projektu we właściwy 
typ projektu zgodnie z regulaminem 
konkursu 

Czy projekt jest zgodny z typem projektu zapisanym w regulaminie konkursu? 
Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

2 
Poprawność analizy finansowej i 
ekonomicznej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
- czy analizy finansowa i ekonomiczna / kosztów i korzyści 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) oraz prawidłowość metodologiczna i 
rachunkowa (poprawność dokonanych wyliczeń, poprawność kalkulacji przychodów, 
poprawność prognozy kosztów), 

- czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie z uwzględnieniem przepisów w 
zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących 
dochód – sprawdzana jest poprawność określenia poziomu wsparcia wynikająca z 
rozporządzeń MIR w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje określonego 
rodzaju w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także obowiązujących 
wytycznych MIR regulujących zasady dofinansowania z programów operacyjnych 
określonych kategorii beneficjentów oraz poprawność dokonanych wyliczeń, w 
szczególności zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 
tym projektów generujących dochód (jeśli dotyczy). 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

3 
Zasadność oraz wykonalność 
zaproponowanych w projekcie 
rozwiązań technicznych 

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, 

- czy proponowane rozwiązania biorą pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne 
urządzeń i oprogramowania i zapewniają funkcjonowanie majątku przynajmniej w 
okresach referencyjnych. 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 
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4 
Wykonalność ekonomiczna i 
organizacyjna 

W ramach kryterium oceniana będzie: 
- czy kadra wnioskodawcy zaangażowana w realizację projektu posiada odpowiednie 

doświadczenie i kompetencje, które gwarantują, że projekt zostanie zrealizowany w 
sposób prawidłowy? Czy sposób zarządzania projektem jest adekwatny do jego zakresu 
i zapewni jego sprawną, efektywną i terminową realizację? 

-  czy deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, jak również przyjęta forma 
organizacyjna 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 
(minimum 5 lat 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 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE 

Lp Kryterium Sposób oceny kryterium Punktacja Wagi Max 

1 Termin realizacji projektu  

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 

0 pkt-  okres realizacji projektu dłuższy niż 36 miesięcy od daty złożenia 
wniosku 

0/3/5  2 10 



7 
 

2 
Stopień przygotowania projektu do 
realizacji 

Kryterium będzie służyło ocenie stopnia przygotowania projektu do wdrożenia. 
Badane będzie udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub 
obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej 
i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń 
administracyjnych. 
PUNKTACJA: 

4 pkt - posiadane pozwolenie na budowę i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 

3 pkt - posiadanie pozwolenia na budowę 
2 pkt - posiadanie OOŚ 
1 pkt - posiadanie dokumentacji technicznej 
0 pkt - projekt nieprzygotowany do realizacji 

0-4 3 12 

3 
Wpływ projektu na rozwój 
przedsiębiorczości w regionie 

Ocenie podlega wpływ projektu na rozwój przedsiębiorczości w gminie poprzez 
wzrost liczby inwestycji MŚP zlokalizowanych na uzbrojonych terenach. 
PUNKTACJA: 

6 pkt - więcej niż 4 inwestycje  
4 pkt - więcej niż 2 inwestycje 
1 pkt - co najmniej 2 inwestycje 

1/4/6 3 18 

4 
Powierzchnia uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych 

Ocenie podlega powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych. 
PUNKTACJA: 

5 pkt - powyżej 7 ha 
3 pkt - pomiędzy 3 ha a 7 ha 
1 pkt - co najmniej 3 ha 

1/3/5 2 10 

5 
Plan działań ukierunkowanych na 
promocję terenów inwestycyjnych 

Ocenie podlega czy wnioskodawca przedstawił plan działań ukierunkowanych 
na promocję terenów inwestycyjnych zmierzających do aktywnego i 
efektywnego pozyskania inwestorów. 
PUNKTACJA: 

3 pkt - wnioskodawca przedstawił plan działań ukierunkowanych na 
promocję terenów inwestycyjnych  

0 pkt - wnioskodawca nie zamierza prowadzić działań ukierunkowanych na 
promocję terenów inwestycyjnych  

0/3 1 3 

6 Specjalizacje regionalne 

Ocena dokonywana pod kątem wpisywania się potencjalnych inwestycji w 
specjalizacje regionalne określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Województwa Łódzkiego – LORIS 2030. 
PUNKTACJA: 

3 pkt - inwestycja zlokalizowana na uzbrajanym terenie wpisuje się w 
specjalizacje regionalne 

0 pkt - żadna inwestycja zlokalizowana na uzbrajanym terenie nie wpisuje się 
w specjalizacje regionalne 

0/3 3 9 
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7 Realizacja projektu na terenie OSI  

Ocena dokonywana pod kątem lokalizacji projektu na terenie Obszarów 
Strategicznej Interwencji (OSI) wynikających z polityki rozwoju województwa 
łódzkiego – rejony będące w strefie bezpośredniego oddziaływania sieci TEN-T 
wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. 
PUNKTACJA: 

3 pkt - projekt zlokalizowany na terenie OSI 
0 pkt - projekt nie znajduje się na terenie OSI 

0/3 1 3 

8 Preferowane lokalizacje 

Ocena dokonywana na podstawie lokalizacji projektu:  
- na nieużytkach,  
- na terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych 

(autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe),  
- na terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji,  
- w związku ze zintensyfikowanym i udokumentowanym zapotrzebowaniem 

firm poszukujących lokalizacji dla prowadzenia działalności. 
PUNKTACJA: 

3 pkt - inwestycja zlokalizowana jest na przynajmniej jednym z 
wymienionych terenów 

0 pkt - inwestycja nie jest zlokalizowana na żadnym z wymienionych terenów 

0/3 2 6 

9 
Lokalizacja projektu na terenie o 
wysokiej stopie bezrobocia 

Ocenie podlega lokalizacja inwestycji w powiecie, dla którego poziom stopy 
bezrobocia, w stosunku do średniej wojewódzkiej określonej dla województwa 
łódzkiego na podstawie danych GUS z miesiąca poprzedzającego miesiąc 
ogłoszenia konkursu jest wyższy lub równy średniej wojewódzkiej. 
PUNKTACJA: 

2 pkt - wyższy od średniej wojewódzkiej powyżej 20% 
1 pkt - równy lub wyższy od średniej wojewódzkiej do 20% 
0 pkt - mniejszy niż średnia wojewódzka 

0-2 3 6 

Razem 77 
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DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW 

  

PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP  

Typ projektu: opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji  

KRYTERIA FORMALNE  

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 
Złożenie wniosku do właściwej 

instytucji 
Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

2 

Złożenie wniosku w terminie 

wskazanym przez Instytucję 

Organizującą Konkurs 

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

będzie odrzuceniem wniosku 

3 
Złożenie wniosku w ramach 

właściwego konkursu 

Czy wniosek o dofinansowanie złożono w ramach naboru określonego w regulaminie 

konkursu? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

4 Liczba złożonych projektów Czy wnioskodawca złożył liczbę projektów zgodną z regulaminem konkursu? 

W przypadku złożenia 

większej liczby projektów niż 

dopuszczona w regulaminie 

konkursu, ocenie podlega 

liczba projektów zgodna 

z zapisami regulaminu 

konkursu według kolejności 

złożenia. 

5 

Przygotowanie wniosku o 

dofinansowanie zgodnie z instrukcją 

wypełniania wniosku oraz wymogami 

regulaminu 

Czy wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z wymogami zawartymi 

w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie konkursu? 

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. 

Oceniana jest, w szczególności kompletność, poprawność wniosku i załączników oraz 

spójność informacji w nich zawartych. 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek. 

6 
Kwalifikowalność Wnioskodawcy 

w konkursie 

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 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 
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warunki określone dla 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). 

7 
Niepodleganie wykluczeniu z 

ubiegania się o dofinansowanie 

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego 
nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:  

d) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
e) 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, 

f) 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. 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

8 

Zgodność poziomu i wnioskowanej 

kwoty dofinansowania z 

regulaminem konkursu 

Czy wnioskodawca określił wnioskowaną kwotę i poziom dofinansowania zgodnie 

z regulaminem konkursu? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek. 

9 Zgodność projektu z demarkacją 
Czy projekt jest zgodny z demarkacją w ramach działań i poddziałań SZOOP RPO WŁ na 

lata 2014-2020 oraz z demarkacją z innymi programami? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

10 Miejsce realizacji projektu 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego? 

Istnieje wymóg prowadzenia przez wnioskodawcę działalności na terenie województwa 

łódzkiego (posiadanie siedziby lub oddziału). 

 Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

11 
Zgodność z okresem kwalifikowania 

wydatków 

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

konkursu? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek 

12 Realizacja projektu 

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 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 
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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? 

13 Spełnienie polityk horyzontalnych 

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, 

- zrównoważonego rozwoju? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

14 

Zgodność projektu z przepisami 

pomocy publicznej, w tym pomocy de 

minimis 

Czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi 

stosowania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek 

15 
Zgodność projektu z przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska 

Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym 

z wymogami OOŚ oraz oceną oddziaływania na obszary chronione, przede wszystkich 

obszary NATURA 2000? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek 

16 
Projekt nie dotyczy sektorów 

wyłączonych ze wsparcia 

Czy projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia? 

Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 
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17 
Kwalifikowalność kosztów w 

projekcie 

Czy wydatki w projekcie zostały określone prawidłowo oraz są zasadne i niezbędne do 

realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 

Wpisywanie się projektu we właściwy 

typ projektu zgodnie z regulaminem 

konkursu 

Czy projekt jest zgodny z typem projektu zapisanym w regulaminie konkursu? 
Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

2 Poprawność analizy finansowej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy analiza finansowa projektu została 

przeprowadzona 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) oraz prawidłowość metodologiczna 

i rachunkowa (poprawność dokonanych wyliczeń, poprawność kalkulacji przychodów, 

poprawność prognozy kosztów). 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

3 
Wykonalność ekonomiczna 

i organizacyjna 

W ramach kryterium oceniane będzie czy deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, 

jak również przyjęta forma organizacyjna 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 (minimum 3 lata w przypadku MŚP 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. 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Punktacja Wagi Max 
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1 Specjalizacje regionalne 

Ocena dokonywana pod kątem wpisywania się przedmiotu działalności 

wnioskodawcy w specjalizacje regionalne określone w Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030. 

PUNKTACJA: 
3 pkt – przedmiot działalności wnioskodawcy wpisuje się w specjalizacje 

regionalne 

0 pkt – przedmiot działalności wnioskodawcy nie wpisuje się w specjalizacje 

regionalne 

0/3 3 9 

2 
Miejsce prowadzenia działalności 

wnioskodawcy na terenie OSI 

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, oddział, filię. 

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 

0/1/2 1 2 

3 

Potencjał wnioskodawcy do 

prowadzenia działalności 

eksportowej 

Ocenie podlega zdolność przedsiębiorstwa do rozpoczęcia lub rozwinięcia 

działalności eksportowej na podstawie opisanych we wniosku:  

- doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, 

- posiadanej przez przedsiębiorstwo pozycji rynkowej, 

- posiadanych zasobów (materialnych, niematerialnych, kadrowych) 

umożliwiających realizację projektu. 

PUNKTACJA: 
Za każdy spełniony warunek wnioskodawca otrzymuje 1 pkt 

0/1/2/3 4 12 

4 
Potencjał oferty stanowiącej 

przedmiot eksportu  

Ocenie podlega: 

3 pkt – czy wnioskodawca ponosi nakłady na działalność B+R dla produktów 

lub usług, które będą stanowiły przedmiot eksportu 

2 pkt – czy produkt lub usługa stanowiący przedmiot eksportu może 

funkcjonować na więcej niż 1 rynku zbytu 

1 pkt – czy produkt lub usługa stanowiący przedmiot eksportu nawiązuje do 

tożsamości historycznej, kulturowej, społecznej regionu 

0/1/2/3/4/5/6 2 12 
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0  pkt – projekt nie spełnia żadnego z powyższych elementów 

PUNKTACJA: 

W ramach kryterium punkty podlegają sumowaniu. Wnioskodawca może 

zdobyć maksymalnie 6 punktów. 

Razem 35 

 

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 
 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 
Złożenie wniosku do właściwej 

instytucji 
Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

2 

Złożenie wniosku w terminie 

wskazanym przez Instytucję 

Organizującą Konkurs 

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

będzie odrzuceniem wniosku 

3 
Złożenie wniosku w ramach 

właściwego konkursu 

Czy wniosek o dofinansowanie złożono w ramach naboru określonego w regulaminie 

konkursu? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

4 Liczba złożonych projektów Czy wnioskodawca złożył liczbę projektów zgodną z regulaminem konkursu? 

W przypadku złożenia 

większej liczby projektów niż 

dopuszczona w regulaminie 

konkursu, ocenie podlega 

liczba projektów zgodna 

z zapisami regulaminu 

konkursu według kolejności 

złożenia. 

5 

Przygotowanie wniosku o 

dofinansowanie zgodnie z instrukcją 

wypełniania wniosku oraz wymogami 

regulaminu 

Czy wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z wymogami zawartymi 

w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie konkursu? 

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 konkurs. 

Możliwość poprawienia 

wniosku 

i załączników w przypadku 

stwierdzenia braków 

formalnych lub oczywistych 

omyłek. 
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Oceniana jest, w szczególności kompletność, poprawność wniosku i załączników oraz 

spójność informacji w nich zawartych. 

6 
Kwalifikowalność Wnioskodawcy 

w konkursie 

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 

warunki określone dla 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). 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

7 
Niepodleganie wykluczeniu z 

ubiegania się o dofinansowanie 

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. 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

8 

Zgodność poziomu i wnioskowanej 

kwoty dofinansowania z 

regulaminem konkursu 

Czy wnioskodawca określił wnioskowaną kwotę i poziom dofinansowania zgodnie 

z regulaminem konkursu? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek. 

9 Zgodność projektu z demarkacją 
Czy projekt jest zgodny z demarkacją w ramach działań i poddziałań SZOOP RPO WŁ na 

lata 2014-2020 oraz z demarkacją z innymi programami? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

10 Miejsce realizacji projektu 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego? 

Istnieje wymóg prowadzenia przez wnioskodawcę działalności na terenie województwa 

łódzkiego (posiadanie siedziby lub oddziału). 

 Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

11 
Zgodność z okresem kwalifikowania 

wydatków 

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

konkursu? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek 

12 Realizacja projektu 
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 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 
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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? 

13 Spełnienie polityk horyzontalnych 

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, 

- zrównoważonego rozwoju? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

14 

Zgodność projektu z przepisami 

pomocy publicznej, w tym pomocy de 

minimis 

Czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi 

stosowania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek 

15 
Zgodność projektu z przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska 

Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym 

z wymogami OOŚ oraz oceną oddziaływania na obszary chronione, przede wszystkich 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 
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obszary NATURA 2000? w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek 

16 
Projekt nie dotyczy sektorów 

wyłączonych ze wsparcia 

Czy projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia? 

Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

17 
Kwalifikowalność kosztów w 

projekcie 

Czy wydatki w projekcie zostały określone prawidłowo oraz są zasadne i niezbędne do 

realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek. 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 
Strategia biznesowa w zakresie 

internacjonalizacji 
Czy wnioskodawca przedstawił strategię biznesową w zakresie internacjonalizacji? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

2 Zagraniczne kontrakty handlowe  Czy projekt zakłada podpisanie co najmniej 3 zagranicznych kontraktów handlowych? 
Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

3 
Wdrożenie zmian organizacyjno-

procesowych  

Czy w efekcie realizacji projektu wprowadzone zostaną zmiany organizacyjno-procesowe 

związane z wdrażaniem nowego modelu biznesowego? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 

Wpisywanie się projektu we właściwy 

typ projektu zgodnie z regulaminem 

konkursu 

Czy projekt jest zgodny z typem projektu zapisanym w regulaminie konkursu? 
Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

2 Poprawność analizy finansowej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy analiza finansowa projektu została 

przeprowadzona 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) oraz prawidłowość metodologiczna 

i rachunkowa (poprawność dokonanych wyliczeń, poprawność kalkulacji przychodów, 

poprawność prognozy kosztów). 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

3 
Wykonalność ekonomiczna 

i organizacyjna 

W ramach kryterium oceniane będzie czy deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, 

jak również przyjęta forma organizacyjna są wystarczające do prawidłowej realizacji 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 
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projektu oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu 

jego realizacji – sprawdzeniu podlegała będzie możliwość zapewnienia przez beneficjenta 

trwałości projektu (minimum 3 lata w przypadku MŚP 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. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Punktacja Wagi Max 

1 Specjalizacje regionalne 

Ocena dokonywana pod kątem wpisywania się przedmiotu działalności 

wnioskodawcy w specjalizacje regionalne określone w Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030. 

PUNKTACJA: 
3 pkt – przedmiot działalności wnioskodawcy wpisuje się w specjalizacje 

regionalne 

0 pkt – przedmiot działalności wnioskodawcy nie wpisuje się w specjalizacje 

regionalne 

0/3 3 9 

2 
Miejsce prowadzenia działalności 

wnioskodawcy na terenie OSI 

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, oddział, filię. 

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 

0/1/2 1 2 



19 
 

3 

Strategia biznesowa w zakresie 

internacjonalizacji – zakres i stopień 

uwzględnienia specyfiki produktu 

i działalności wnioskodawcy  

Ocenie podlega czy załączona strategia biznesowa w zakresie 

internacjonalizacji w szczególności: 

1 pkt – wskazuje rynki docelowe działalności eksportowej pod kątem 

produktu wnioskodawcy 

1 pkt – zawiera analizę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku 

1 pkt – zawiera analizę rynku docelowego poprzez przeprowadzenie analizy 

aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad 

warunkujących dostęp produktów do rynku 

1 pkt – wskazuje rodzaje działań koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu 

2 pkt – wskazuje, że wnioskodawca ponosi nakłady na B+R w celu stworzenia 

lub rozwoju produktów lub usług, które mają być przedmiotem eksportu 

PUNKTACJA: 
W ramach kryterium punkty podlegają sumowaniu. Wnioskodawca może 

zdobyć maksymalnie 6 punktów  

0/1/2/3/4/5/6 2 12 

4 

Skuteczność wdrożenia działań 

wynikających ze strategii biznesowej 

w zakresie internacjonalizacji 

Ocenie podlega czy projekt zakłada skuteczne wdrożenie działań wynikających 

ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji mierzone wzrostem 

przychodów z eksportu wnioskodawcy planowanym do osiągnięcia w wyniku 

realizacji projektu. 

PUNKTACJA: 

4 pkt – projekt przyczynia się do wzrostu przychodów z eksportu powyżej 25% 

3 pkt – projekt przyczynia się do wzrostu przychodów z eksportu powyżej 15% 

do 25% 

2 pkt – projekt przyczynia się do wzrostu przychodów z eksportu powyżej 5% 

do 15% 

1 pkt – projekt przyczynia się do wzrostu przychodów z eksportu do 5% 

0 pkt – projekt nie przyczynia się do wzrostu przychodów z eksportu 

0/1/2/3/4 3 12 

5 
Liczba zagranicznych kontraktów 

handlowych   

Ocenie podlega liczba podpisanych w efekcie realizacji projektu zagranicznych 

kontraktów handlowych. 

PUNKTACJA: 
3 pkt – powyżej 6 podpisanych kontraktów  

2 pkt – od 4 do 6 podpisanych kontraktów 

1 pkt – 3 podpisane kontrakty 

1/2/3 4 12 

Razem 47 

 



20 
 

 

PODDZIAŁANIE II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU 

 
KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 
Złożenie wniosku do właściwej 

instytucji 
Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

2 

Złożenie wniosku w terminie 

wskazanym przez Instytucję 

Organizującą Konkurs 

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

będzie odrzuceniem wniosku 

3 
Złożenie wniosku w ramach 

właściwego konkursu 

Czy wniosek o dofinansowanie złożono w ramach naboru określonego w regulaminie 

konkursu? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

4 Liczba złożonych projektów Czy wnioskodawca złożył liczbę projektów zgodną z regulaminem konkursu? 

W przypadku złożenia 

większej liczby projektów niż 

dopuszczona w regulaminie 

konkursu, ocenie podlega 

liczba projektów zgodna 

z zapisami regulaminu 

konkursu według kolejności 

złożenia. 

5 

Przygotowanie wniosku o 

dofinansowanie zgodnie z instrukcją 

wypełniania wniosku oraz wymogami 

regulaminu 

Czy wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z wymogami zawartymi 

w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie konkursu? 

Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie wymagań: 

- wypełnienie wszystkich pól we wniosku zgodnie wymogami Instrukcji wypełniania 

wniosku i Regulaminem konkursu, 

- dołączenie wszystkich załączników przygotowanych zgodnie z wymogami Instrukcji 

wypełniania wniosku i Regulaminu konkurs. 

Oceniana jest, w szczególności kompletność, poprawność wniosku i załączników oraz 

spójność informacji w nich zawartych. 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek. 

6 
Kwalifikowalność Wnioskodawcy 

w konkursie 

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 

warunki określone dla wnioskodawcy. Partnerzy muszą zostać wybrani w sposób 

prawidłowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 
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programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy). 

7 
Niepodleganie wykluczeniu z 

ubiegania się o dofinansowanie 

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. 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

8 

Zgodność poziomu i wnioskowanej 

kwoty dofinansowania z 

regulaminem konkursu 

Czy wnioskodawca określił wnioskowaną kwotę i poziom dofinansowania zgodnie 

z regulaminem konkursu? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek. 

9 Zgodność projektu z demarkacją 
Czy projekt jest zgodny z demarkacją w ramach działań i poddziałań SZOOP RPO WŁ na 

lata 2014-2020 oraz z demarkacją z innymi programami? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

10 Miejsce realizacji projektu 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego? 

Istnieje wymóg prowadzenia przez wnioskodawcę działalności na terenie województwa 

łódzkiego (posiadanie siedziby lub oddziału). 

 Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

11 
Zgodność z okresem kwalifikowania 

wydatków 

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

konkursu? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek 

12 Realizacja projektu 

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.: 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 
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- 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? 

13 Spełnienie polityk horyzontalnych 

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, 

- zrównoważonego rozwoju? 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

14 

Zgodność projektu z przepisami 

pomocy publicznej, w tym pomocy 

de minimis 

Czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi 

stosowania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek 

15 
Projekt nie dotyczy sektorów 

wyłączonych ze wsparcia 

Czy projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia? 

Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

16 
Kwalifikowalność kosztów w 

projekcie 

Czy wydatki w projekcie zostały określone prawidłowo oraz są zasadne i niezbędne do 

realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów? 

Możliwość poprawienia 

wniosku i załączników 

w przypadku stwierdzenia 

braków formalnych lub 

oczywistych omyłek. 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 
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Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 
Współfinansowanie działań 

promocyjnych  

Czy projekt przewiduje współfinansowanie działań promocyjnych? 

W przypadku uwzględnienia w projekcie działań promocyjnych ocenie podlega czy 

planowane działania promocyjne: 

- wynikają z przedstawionego planu promocji oraz 

- stanowią element szerszego przedsięwzięcia dotyczącego promocji gospodarczej 

regionu  

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

2 
Zgodność z polityką inwestycyjną 

regionu 

Czy projekt wpisuje się w politykę inwestycyjną regionu? 

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w politykę inwestycyjną regionu określoną 

w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 lub Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Województwa Łódzkiego – „LORIS 2030”. 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy 

1 

Wpisywanie się projektu we właściwy 

typ projektu zgodnie z regulaminem 

konkursu 

Czy projekt jest zgodny z typem projektu zapisanym w regulaminie konkursu? 
Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

2 Poprawność analizy finansowej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy analiza finansowa projektu została 

przeprowadzona 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 wsparcia przez odbiorców) oraz prawidłowość metodologiczna 

i rachunkowa (poprawność dokonanych wyliczeń, poprawność kalkulacji przychodów, 

poprawność prognozy kosztów). 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 

3 
Wykonalność ekonomiczna 

i organizacyjna 

W ramach kryterium oceniane będzie czy deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, 

jak również przyjęta forma organizacyjna 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 (minimum 3 lata w przypadku MŚP 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 

Niespełnienie skutkować 

będzie odrzuceniem wniosku 
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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. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Punktacja Wagi Max 

1 Specjalizacje regionalne 

Ocena dokonywana pod kątem ujęcia w projekcie działań promujących 

specjalizacje regionalne określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Województwa Łódzkiego – LORIS 2030. 

PUNKTACJA: 
3 pkt – w projekcie ujęto działania promujące  specjalizacje regionalne 

0 pkt – w projekcie nie ujęto działań promujących specjalizacje regionalne  

0/3 3 9 

2 
Miejsce prowadzenia działalności 

wnioskodawcy na terenie OSI 

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, oddział, filię. 

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 

0/1/2 1 2 

3 

Uzasadnienie potrzeby realizacji 

projektu (wnioskodawca wykazuje 

znajomość potrzeb przedsiębiorstw) 

Ocenie podlega czy realizacja projektu wynika ze zdiagnozowanych potrzeb 
przedsiębiorstw. Weryfikacji podlega zakres przeprowadzonej analizy rynku, 
potrzeb przedsiębiorstw i innych podmiotów, dysponowanie przez 
wnioskodawcę rzetelnymi danymi w powyższym zakresie, na bazie których 
można uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jego zakres rzeczowy oraz 
planowane do osiągnięcia rezultaty. Projekt powinien wynikać ze 
zdiagnozowanych potrzeb regionu, a jego założenia powinny być realne do 
realizacji.  
PUNKTACJA: 
4 pkt – wnioskodawca zdiagnozował potrzeby przedsiębiorstw 

0 pkt – wnioskodawca nie zdiagnozował potrzeb przedsiębiorstw 

0/4 3 12 

4 Tworzenie warunków dla Ocenie podlega czy ujęto w projekcie działania prowadzące do: 0/1/2/3 4 12 
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internacjonalizacji działalności 

gospodarczej przedsiębiorstw 

- wzrostu liczby inwestycji zagranicznych,  

- rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu za granicą przez 

przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego, 

- promowania rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej 

przewagi konkurencyjnej regionu. 

PUNKTACJA: 
Za spełnienie każdego z warunków 1 pkt 

5 Budowanie powiązań gospodarczych  

Ocenie podlega czy ujęto w projekcie działania polegające na: 

-  budowaniu sieci międzynarodowej  współpracy gospodarczej,  

- tworzeniu przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących 

z różnych branż i dziedzin. 

PUNKTACJA: 
2 pkt – celem głównym projektu jest wzrost powiązań gospodarczych 

1 pkt – celem dodatkowym projektu jest wzrost powiązań gospodarczych 

 0 pkt – nie wpływa na wzrost powiązań gospodarczych 

0/1/2 4 8 

Razem 43 

 

 

  

 


