
Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań  

 

  Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW 

(28 luty 2018 r.) 

 

I etap oceny 

Lp. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 
Wymagane 
minimum 

1.  Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania 0 lub 1 1 

2.  Projekt jest realizowany w makroregionie Polski Wschodniej 0 lub 1 1 

3.  Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 0 lub 1 1 

W I etapie oceny należy spełnić wszystkie kryteria łącznie i otrzymać 3 pkt, aby projekt mógł być oceniany w II etapie. 

 

 

 



I II etap oceny 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów 
Wymagane 
minimum 

1.  Koncepcja programu inkubacji  od 0 do 10 5 

2.  Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania projektem jako Animator Platformy startowej  0 lub 1 1 

3.  Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do inkubacji przedsiębiorstw typu startup  od 0 do 6 4 

4.  Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup od 0 do 10 6 

5.  Koncepcja naboru pomysłów biznesowych oraz działań informacyjno- promocyjnych  od 0 do 4 3 

6.  Koncepcja rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy, w tym możliwość jej kontynuacji po zakończeniu finansowania 
w ramach 1.1.1 POPW 

od 0 do 2 1 

7.  Koncepcja działań wspomagających startupy w pozyskiwaniu źródeł finansowania rozwoju działalności po zakończeniu 
inkubacji  

0 lub 2 2 

8.  Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu   0 lub 1 1 

9.   Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione  0 lub 1   1 

10.  Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 

 0 lub 1 1 
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I etap oceny  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 
Wymagane 
minimum 

111.  
Kwalifikowalność Wnioskodawcy w 
ramach poddziałania 

I. Wnioskodawca jako Animator Platformy startowej jest ośrodkiem innowacji  

- należy przez to rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną lub jednostkę 
organizacyjną samorządu terytorialnego, prowadzące działalność w celu zapewnienia 
korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących 
działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zapewnieniem korzystnych warunków dla 
powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową 
lub innowacyjną; działalność ośrodka innowacji polega na świadczeniu usług badawczo – 
rozwojowych, szkoleniowych lub doradczych w zakresie badań naukowych, prac 
rozwojowych, działalności innowacyjnej, transferu technologii lub praw własności 
intelektualnej, a także usług dzierżawy, najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej 
do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej. 
(Za ośrodek innowacji uznawane są m.in. parki naukowe, parki technologiczne, parki 
naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne) 

II. Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium jednego z województw makroregionu 
Polski Wschodniej. Wnioskodawca deklaruje, że posiada siedzibę na terytorium jednego z 
województw Polski Wschodniej (tj. województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego 
rejestru. 

III. Wnioskodawca/partnerzy oświadczają, że nie podlegają wykluczeniu z możliwości 
uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. w odniesieniu do wnioskodawcy 
/ partnerów nie zachodzą przesłanki określone w: 

● art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 

● art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

● art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

0 lub 1- 1 



terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

● art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

● art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości; 

● art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 

oraz 

● Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 
dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) Nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

● na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji 
Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo za niezgodną 
z prawem lub rynkiem wewnętrznym. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń wnioskodawcy zawartych 
w dokumentacji aplikacyjnej. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu 
dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu 
o dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – Wnioskodawca / partnerzy nie spełniają przynajmniej jednego z warunków 
wymienionych w opisie kryterium, tym samym nie kwalifikują się do uzyskania 
dofinansowania w ramach poddziałania; 
1 pkt – Wnioskodawca/ partnerzy spełniają wszystkie warunki wymienione w opisie 
kryterium i kwalifikują się do uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania. 

2.  
Projekt jest realizowany  
w makroregionie Polski Wschodniej 

Miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie co najmniej jednego województwa Polski 
Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-
mazurskie).  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie jest realizowany w makroregionie Polski Wschodniej. 
1 pkt – projekt jest realizowany w makroregionie Polski Wschodniej. 

0 lub 1 1 



3. 

Przedmiot projektu nie dotyczy 
rodzajów działalności wykluczonych z 
możliwości uzyskania wsparcia w 
ramach Poddziałania 

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach 
przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości 
uzyskania pomocy na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej 
w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania wsparcia; 
1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania wsparcia. 

0 lub 1 1 

 

II etap oceny  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Liczba punktów 
Wymagane 
minimum 

1.  Koncepcja programu inkubacji  

Ocenie podlegać będzie zaproponowana koncepcja programu inkubacji przedsiębiorstw 
typu startup oraz jej organizacja.  

Planowana do realizacji koncepcja programu inkubacji powinna uwzględniać poniższe 
elementy. 

1. Każdy inkubowany podmiot będzie realizować indywidualny program inkubacji, 
uwzględniający: 

a) dopasowane do indywidualnych potrzeb inkubowanego podmiotu usługi 
podstawowe oraz  specjalistyczne, w tym dostęp do adekwatnych ekspertów oraz 
mentorów; 

b) wykorzystanie metodologii rozwoju startupów, np.  Customer Development, Lean 
Startup, Design Thinking;  

c) stałe wsparcie i nadzór Managera Inkubacji; 

d) sposób współpracy z Managerem Inkubacji (kanały komunikacji, częstotliwość 

od 0 do 10 5 



spotkań, etc.); 

e) system monitorowania postępów w trakcie procesu inkubacji,  

f) harmonogram inkubacji oparty o „kamienie milowe”
1
 oraz mechanizmy  

jakościowej weryfikacji ich osiągania;  

g) warunki przerwania procesu inkubacji w przypadku braku postępów w jego 
realizacji; 

h) zidentyfikowane ryzyka procesu inkubacji oraz działania / środki mające na celu ich 
zniwelowanie. 

2. Mechanizm zapewnienia wysokiej jakości usług inkubacji, w tym również poza 
partnerstwem, w przypadku gdy została zaplanowana usługa, do której realizacji ani 
Wnioskodawca, ani Partnerzy nie posiadają odpowiednich zasobów. 

3. Ekosystem tworzony przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje, 
np. uczelnie, organizacje pozarządowe, czy też instytucje z sektora IOB, które będą 
realizować działania zwiększające atrakcyjność otoczenia Platformy startowej dla 
lokowania biznesu.  

4. Koncepcja inkubacji przedsiębiorstw oprócz inkubacji horyzontalnej przewiduje 
specjalizację branżową, czyli inkubację dedykowaną określonym branżom, 
wpisującym się w  obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co 
najmniej 2 województw Polski Wschodniej.  Specjalizacja branżowa Platformy 
startowej oznacza, że prowadzony jest nabór pomysłów z obszaru danej specjalizacji 
branżowej, które następnie są objęte dedykowanym wsparciem w ramach procesu 
inkubacji, Animator i/lub Partnerzy dysponują ekspertami z tej branży, a wśród 
Partnerów Animatora znajdują się instytucje oraz średnie i/lub duże przedsiębiorstwa 
działające w tej branży, które aktywnie włączą się w proces inkubacji. 

W przypadku uwzględnienia inkubacji dedykowanej danej branży Wnioskodawca 
zobowiązany jest przedstawić opis specyfiki tej branży, a także koncepcji inkubacji 
przedsiębiorstw z tej branży w kontekście opisanej specyfiki oraz zasobów, którymi 
Wnioskodawca i Partnerzy dysponują. 

Zasoby partnerów wskazanych do udziału w inkubacji branżowej muszą być 

                                                           
1
 Przez „kamień milowy” rozumie się zdarzenie oznaczające jakościową zmianę w procesie inkubacji, służąca osiąganiu celów inkubacji sformułowanych w warunkach brzegowych 

planu inkubacji, stanowiącym załącznik do umowy inkubacyjnej. 



adekwatne do zadań, które będą realizować w ramach tej inkubacji. 

Wypełnienie warunków opisanych w pkt. 1 oraz pkt. 2 podlegać będzie ocenie w aspekcie 
jakości procesu zapewnianego przez Platformę tj. jego adekwatności, spójności i 
atrakcyjności w zakresie proponowanych szczegółowych rozwiązań.  

Przez adekwatność rozumie się, iż proponowane elementy koncepcji inkubacji są właściwie 
zaplanowane w stosunku do oczekiwanych rezultatów projektu oraz posiadanych zasobów 
Platformy startowej. 

Przez spójność rozumie się, iż proponowane elementy koncepcji inkubacji uzupełniają się 
i tworzą integralną całość.   

Przez atrakcyjność rozumie się, iż proponowane elementy koncepcji inkubacji wyróżniają 
się w stosunku do funkcjonujących rozwiązań stosowanych przez inkubatory i akceleratory 
oraz generują wymierne korzyści dla inkubowanych startupów, np. poprzez stosowanie 
rozpoznawalnych najlepszych praktyk, narzędzi oraz standardów w pracy nad rozwojem 
pomysłu. 

Wypełnienie warunków wskazanych w pkt. 3 oceniane będzie w aspekcie atrakcyjności 
ekosystemu stworzonego wokół Platformy startowej. 

Za działania zwiększające atrakcyjność ekosystemu uznaje się sprecyzowane, mierzalne 
i użyteczne inicjatywy uczestników ekosystemu w zakresie szerzenia kultury 
przedsiębiorczości (np. organizacja szkoleń związanych z tematyką przedsiębiorczości, 
hackatonów, działania promocyjne i informacyjne itp.) oraz w zakresie instrumentów 
wsparcia przedsiębiorstw wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego  (np. 
efekty funkcjonowania stanowiska oficera startupowego). 

Wypełnienie warunków wskazanych w pkt 4 oceniane będzie w aspekcie jakości procesu 
inkubacji tj. adekwatności, spójności i atrakcyjności stosowanych rozwiązań w stosunku do 
wybranej branży. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie 
w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 10 pkt, przy czym: 

● w zakresie opisanym w pkt 1 możliwe jest uzyskanie 0, 2 lub 4 pkt, przy czym dla 
spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie minimum 2 pkt: 



0 pkt - zaproponowana koncepcja inkubacji nie spełnia łącznie wymogów 
określonych w pkt 1 lub zaproponowana koncepcja przygotowania 
indywidualnego programu inkubacji charakteryzuje się niską jakością, tzn. jej 
składowe nie są adekwatne, spójne oraz nie są atrakcyjne dla startupów; 

2 pkt - zaproponowana koncepcja indywidualnego programu inkubacji 
charakteryzuje się adekwatnością,  spójnością oraz atrakcyjnością;  

4 pkt - zaproponowana koncepcja indywidualnego programu inkubacji 
charakteryzuje się adekwatnością, spójnością oraz atrakcyjnością oraz wnosi nową 
jakość w inkubacji nowych pomysłów. 

● w zakresie opisanym w pkt 2 możliwe jest uzyskanie 0 lub 1 pkt, przy czym dla 
spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie minimum 1 pkt: 

0 pkt - koncepcja inkubacji nie zawiera mechanizmu dostarczania usług, w tym 
spoza partnerstwa lub mechanizm nie ma waloru adekwatności i spójności; 

1 pkt - koncepcja inkubacji zawiera adekwatny i spójny mechanizm  dostarczania 
usług, w tym spoza partnerstwa. 

● w zakresie opisanym w pkt 3 możliwe jest uzyskanie  0, 1 lub 2 pkt, przy czym 
dla spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie minimum 1 pkt: 

0 pkt - wokół Platformy startowej nie został utworzony ekosystem zwiększający 
atrakcyjność otoczenia Platformy dla lokowania biznesu lub utworzony ekosystem 
nie posiada waloru atrakcyjności;  

1 pkt - utworzony wokół Platformy startowej ekosystem posiada walor 
atrakcyjności. 

2 pkt – utworzony wokół Platformy startowej ekosystem posiada walor 
atrakcyjności i składa się z podmiotów, które dysponują udokumentowanym 
doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć wspierających rozwój 
przedsiębiorczości startupowej.  

 W zakresie opisanym w pkt 4 możliwe jest uzyskanie 0, 1 lub 3 pkt., przy czym 
dla spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie minimum 1 pkt.: 

0 pkt - koncepcja inkubacji nie przewiduje specjalizacji branżowej lub 
zaproponowana koncepcja nie spełnia warunków określonych w kryterium; 

1 pkt - koncepcja inkubacji oprócz inkubacji horyzontalnej przewiduje specjalizację 



branżową, a zaproponowane w jej ramach rozwiązania są spójne, adekwatne i 
atrakcyjne; 

3 pkt - koncepcja inkubacji przewiduje wyłącznie specjalizację w jednej lub kilku 
branżach, a zaproponowane rozwiązania są spójne, adekwatne i atrakcyjne. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w ramach 
kryterium minimum 5 punktów oraz spełnić wskazane powyżej minima punktowe w 
ramach zakresów opisanych w pkt 1-4. 

2.  
Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do 
zarządzania projektem jako Animator 
Platformy startowej 

Ocenie podlegają elementy opisane w pkt 1-4.  

1. Skład zespołu zarządzającego po stronie Wnioskodawcy, który będzie odpowiedzialny 
za koordynację, rozliczanie projektu, rozliczanie udzielonej pomocy de minimis, 
prawidłową i terminową realizację projektu oraz przeprowadzanie procedur (w tym 
postępowań w ramach Prawa Zamówień Publicznych jeśli konieczne) niezbędnych do 
realizacji zadań na rzecz przedsiębiorstw objętych programem inkubacji Platformy 
startowej. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie opisu doświadczenia 
zawodowego i wykształcenia członków zespołu zarządzającego zawartego we wniosku 
o dofinansowanie.  

Minimalne wymagania wobec kierownika projektu: 

● doświadczenie w zarządzaniu projektami, z czego co najmniej jednym o wartości 
minimum 5 mln zł, zrealizowanym w ciągu ostatnich 5 lat przed datą ogłoszenia 
konkursu.  

Minimalne wymagania wobec specjalisty ds. rozliczania projektów: 

● doświadczenie w rozliczaniu przynajmniej dwóch projektów, finansowanych 
z funduszy UE, o wartości co najmniej 2 mln zł łącznie, realizowanymi w ciągu 
ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu 

Minimalne wymagania wobec specjalisty ds. promocji i marketingu: 

● doświadczenie w prowadzeniu kampanii marketingowej o minimalnej wartości 
100 tys. zł w ciągu ostatnich 2 lat przed datą ogłoszenia konkursu 

Minimalne wymagania wobec specjalisty ds. pomocy publicznej: 

● doświadczenie w realizacji obowiązków wynikających z udzielania pomocy 
de minimis w ciągu ostatnich 2 lat przed datą ogłoszenia konkursu 

 0 lub 1 1 



Minimalne wymagania wobec specjalisty ds. zakupów (przetargi): 

● doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej jednego zamówienia oparciu 
o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych o minimalnej wartości 250 000 zł 
w ciągu ostatnich 2 lat przed datą ogłoszenia konkursu. 

● Minimalne wymagania wobec specjalisty ds. monitorowania i sprawozdawczości: 

● doświadczenie w gromadzeniu oraz przekazywaniu danych do instytucji 
wdrażających programy dofinansowane z funduszy europejskich w ciągu ostatnich 
2 lat przed datą ogłoszenia konkursu. 

Powyższe funkcje mogą być łączone w ramach jednego stanowiska pracy, pod warunkiem 
spełnienia wymagań dla każdego ze stanowisk. 

W sytuacji, gdy Wnioskodawca w zespole zarządzania projektem zaplanuje inne, 
niewymienione wyżej stanowiska, koszty związane z tymi stanowiskami będą mogły zostać 
uznane za wydatki kwalifikowane, jeśli uzasadnienie Wnioskodawcy wskazywać będzie na 
potrzebę i zasadność istnienia takiego stanowiska w projekcie. 

2. Opis sposobu zarządzania projektem wraz z narzędziami kontroli. Wnioskodawca 
powinien wykazać, w jaki sposób będzie koordynować działania Platformy startowej, 
za pomocą jakich narzędzi oraz zasad współpracy zamierza osiągnąć cel projektu.  

3. Zasoby finansowe Wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien zapewnić środki 
niezbędne na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu powiększone o kwotę 
odpowiadającą 5% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.   

4. Harmonogram realizacji projektu, z którego wynika, że zaplanowane działania są 
możliwe do wykonania w założonym okresie realizacji projektu. Harmonogram 
realizacji projektu powinien uwzględniać etapy: działań informacyjno-promocyjnych, 
naborów pomysłów oraz rund inkubacyjnych. Ostatnia runda inkubacyjna powinna 
zakończyć się nie później niż 3 miesiące przed końcem realizacji projektu albo 
maksymalnie 30.06.2023 r.  

Warunki opisane w pkt 1-4 podlegać będą ocenie w aspekcie doboru właściwych zasobów 
kadrowych, adekwatności wybranego sposobu zarządzania projektem do zakresu realizacji 
projektu w okresie wynikającym z harmonogramu projektu, zapewnienia odpowiednich 
zasobów finansowych oraz spójności harmonogramu oraz właściwym rozplanowaniu prac 
w ramach projektu w stosunku do posiadanych zasobów. 

Przez odpowiedni dobór zasobów kadrowych rozumie się, iż osoby zaangażowane do 



zarządzania projektem spełniają wymagania wynikające z przedmiotowego kryterium.  

Przez adekwatność sposobu zarządzania projektem rozumie się, iż wnioskodawca 
zaplanował odpowiednie narzędzia do zarządzania projektem, w stosunku do jego zakresu 
oraz okresu realizacji.  

Przez zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych rozumie się, iż wnioskodawca 
zapewni środki pieniężne  w wysokości odpowiadającej sumie kosztów niekwalifikowanych 
projektu i kwoty odpowiadającej 5% kosztów kwalifikowanych projektu.  

Przez spójność harmonogramu projektu rozumie się, iż poszczególne zadania w projekcie 
zostały zaplanowane w odpowiedniej sekwencji, wnioskodawca przeznaczył na 
poszczególne zadania odpowiednią ilość czasu oraz harmonogram spełnia warunki 
wynikające z kryterium i Regulaminu Konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:  

0 pkt – w przypadku, gdy zachodzi przynajmniej jedno z poniższych:  

 wnioskodawca nie zapewnia odpowiednich zasobów kadrowych, 

 wnioskodawca nie zaplanował adekwatnego sposobu zarządzania projektem, 

 wnioskodawca nie zapewnia odpowiednich środków finansowych,  

  wnioskodawca przedstawił nierealny harmonogram projektu,  

1 pkt – w przypadku, gdy wszystkie wskazanie poniżej przesłanki zostały spełnione:  

 wnioskodawca zapewnia odpowiednie zasoby kadrowe, 

 wnioskodawca zaplanował adekwatny sposób zarządzania projektem, 

 wnioskodawca zapewnia odpowiednich środków finansowych,  

 wnioskodawca przedstawił realny harmonogram projektu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium 1 punkt.  

3.  
Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do 
inkubacji przedsiębiorstw typu startup 

Wnioskodawca musi wykazać, że posiada zasoby kadrowe i techniczne adekwatne do 
usług, które zobowiązuje się świadczyć. We wniosku o dofinansowanie należy precyzyjnie 
wskazać podział zadań pomiędzy Animatora Platformy startowej oraz partnerów na 
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każdym etapie realizacji projektu. 

Ocenie podlegać będą elementy opisane w pkt 1-2. 

1. Skład zespołu zaangażowanego w inkubację przedsiębiorstw typu startup, tj. 
Managerowie Inkubacji i eksperci. Ocenie podlega, czy osoby zaangażowane 
w realizację programu inkubacji posiadają adekwatne do zakresu i rodzaju 
powierzonych zadań udokumentowane doświadczenie. 

Manager Inkubacji musi spełniać następujący warunek. 

● udokumentowane doświadczenie w bezpośredniej pracy z minimum 10-cioma 
przedsiębiorstwami typu startup związanej z tworzeniem modelu biznesowego, 
rozwojem produktu, poszukiwaniem finansowania. Należy opisać przebieg i efekty 
współpracy z danymi przedsiębiorstwami. 

Na podstawie zawartych we wniosku o dofinansowanie CV ocenia się, czy Wnioskodawca 
dysponuje zasobami kadrowymi zdolnymi do realizacji projektu zgodnie z przyjętą 
w programie inkubacji metodologią (np. Lean Startup, Customer Development lub Design 
Thinking). Dotyczy to w szczególności Managerów Inkubacji, do zadań których należy 
w szczególności: 

● przygotowanie wspólnie ze startupem szczegółowego programu inkubacji dla danego 
startupu i nadzór nad jego prawidłową realizacją; 

● praca nad rozwojem modelu biznesowego wspólnie ze startupem; 

● ustalenie wspólnie ze startupem rodzaju i zakresu usług niezbędnych do 
wyświadczenia oraz zapewnienie ich dostarczenia; 

● dokonywanie systematycznej oceny postępu prac nad rozwijaniem pomysłu według 
kamieni milowych; 

● sporządzenie końcowego raportu z inkubacji przedsiębiorstwa typu startup. Raport 
będzie zawierać listę usług dostarczonych startupowi w toku inkubacji oraz opisany 
zostanie w nim postęp, jaki wykonał startup w rozwoju swojego pomysłu. 

Ekspert musi spełniać następujący warunek: 

● specjalizować się w określonej dziedzinie. 

Eksperci świadczący usługi podstawowe oraz specjalistyczne podlegają ocenie w 
zakresie wykształcenia, doświadczenia, kompetencji, dokonań, branży oraz 



środowiska, w jakim pracują (region, kraj, świat) na podstawie  zawartych we 
wniosku o dofinansowanie CV ekspertów.   

2. Zasoby techniczne Wnioskodawcy, niezbędne do realizacji projektu. 
Wnioskodawca powinien:  

● dysponować odpowiednią przestrzenią biurową dla  inkubowanych 
przedsiębiorstw; 

● dysponować infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług 
podstawowych i specjalistycznych na rzecz inkubowanych startupów;  

● realizować usługi podstawowe i specjalistyczne zgodnie z określonym 
standardem świadczenia usług, zapewniającym wysoką jakość. 

Na podstawie opisu projektu badane jest, czy Wnioskodawca zapewni odpowiednią jakość 
usług, które będą oferowane przedsiębiorstwom typu startup w zakresie rynkowego 
testowania pomysłu, prac nad jego rozwojem i przygotowania na jego bazie produktu 
o minimalnej funkcjonalnej konieczności (MVP), gotowego do sprzedaży rynkowej. 

Ocenie podlega opis standardu świadczenia usług, przyjętego w ramach organizacji, 
rozumianego jako „najlepszy, mierzalny, powszechnie znany i akceptowany wzorzec 
działania”

2
. Przyjęty standard działania powinien być zgodny ze standardami / 

akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi, np.  z Certyfikatem ISO zgodnym z 
normą  PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym, czy standardami opracowanymi 
przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości

3
.    

Przyjęty standard powinien obejmować świadczenie usług podstawowych, w tym:  

a) zapewnienie powierzchni odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności 
przez inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem pomysłu,  

b) organizację warsztatów z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania 
prezentacji na sesje pitchingowe, 

c) usługi mentoringu, 

d) obsługę księgową, 
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e) obsługę prawną, 

f) doradztwo podatkowe,  

g) podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów  
identyfikacji korporacyjnej, 

oraz wszelkie usługi specjalistyczne, niezbędne w rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa 
typu startup, których rezultatem jest opracowany model biznesowy oraz MVP. Standard 
świadczenia usług powinien uwzględniać mechanizm kontroli jakości świadczonych usług. 

Usługi podstawowe muszą znajdować się w ofercie Platformy startowej, co nie znaczy, że 
muszą być świadczone każdemu startupowi. Zarówno usługi podstawowe, jak 
i specjalistyczne, powinny być świadczone zgodnie z potrzebami inkubowanego 
przedsiębiorstwa. 

Każdy z elementów wskazanych w pkt 1-2 podlegać będzie ocenie w aspekcie 
odpowiedniego doboru zasobów kadrowych oraz zapewnienia odpowiednich zasobów 
technicznych do realizacji programu inkubacji, w tym standardu świadczenia usług 
wysokiej jakości. 

Przez odpowiedni dobór zasobów kadrowych rozumie się, iż osoby zaangażowane  przez 
wnioskodawcę do pracy ze startupami spełniają wymagania wynikające z przedmiotowego 
kryterium.  

Przez zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych rozumie się, iż wnioskodawca 
dysponuje powierzchnią biurową wyposażoną w urządzenia biurowe, która będzie 
udostępniona inkubowanym startupom oraz infrastrukturę niezbędną do świadczenia 
usług podstawowych i specjalistycznych. Wnioskodawca musi także wykazać, że usługi, 
będą wysokiej jakości, zgodnie z przyjętym w organizacji standardem usług.   

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 6 pkt, przy czym: 

● w zakresie opisanym w pkt 1 możliwe jest uzyskanie  0, 2 lub 4 pkt, przy czym 
dla spełnienie kryterium należy uzyskać w tym zakresie co najmniej 2 pkt: 

0 pkt - Wnioskodawca nie zapewnił do realizacji inkubacji zasobów kadrowych 
spełniających wymagania wynikające z kryterium; 



2 pkt - Wnioskodawca zapewnił do realizacji inkubacji zasoby kadrowe spełniające 
wymagania wynikające z kryterium; 
4 pkt - Wnioskodawca zapewnił do realizacji projektu zasoby kadrowe 
charakteryzujące się ponadprzeciętnym doświadczeniem w dziedzinie współpracy 
ze startupami oraz posiadające szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. 
 

● w zakresie opisanym w pkt 2 możliwe jest uzyskanie 0 lub 2 pkt, przy czym dla 
spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie 2 pkt: 

0 pkt - Wnioskodawca nie zapewnia wystarczających zasobów technicznych 
niezbędnych do inkubacji przedsiębiorstw oraz nie posiada wdrożonego w ramach 
organizacji standardu świadczenia usług, przez co nie gwarantuje świadczenia 
usług wysokiej jakości oraz mechanizmu kontroli jakości usług; 
2 pkt - Wnioskodawca zapewnia wystarczające zasoby techniczne niezbędne do 
inkubacji przedsiębiorstw oraz posiada wdrożony w ramach organizacji standard 
świadczenia usług, wraz z mechanizmem kontroli jakości usług; 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w ramach 
kryterium minimum 4 punkty oraz spełnić wskazane powyżej minima punktowe w 
ramach zakresów opisanych w pkt 1 i  2. 

4.  
Zasoby i potencjał Partnerów do 
inkubacji przedsiębiorstw typu startup 

Sprawdzeniu podlega, czy w realizację projektu Platformy startowej zaangażowane jest 
partnerstwo przedsiębiorców, uczelni, inwestorów prywatnych, czy też innych instytucji z 
sektora IOB, oferujących swoje usługi w zależności od potrzeb ostatecznych odbiorców 
(inkubowanych startupów). 

We wniosku o dofinansowanie należy precyzyjnie wskazać podział zadań pomiędzy 
Animatora Platformy startowej oraz partnerów na każdym etapie realizacji projektu.    

Ocenie podlegać będzie: 

1.  Struktura partnerstwa, tj. lista podmiotów zaangażowanych do realizacji 
inkubacji przedsiębiorstw typu startup ze wskazaniem roli pełnionej w projekcie i 
komplementarności usług wnoszonych przez partnerów.  

W celu wspólnej realizacji projektu, powinno zostać utworzone partnerstwo przez 
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, 
realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o 
partnerstwie zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej. 
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W partnerstwie, które zostanie utworzone przez Platformę startową obowiązkowo 
powinna uczestniczyć minimum jedna uczelnia z Polski Wschodniej, jeden inwestor 
prywatny oraz jedno średnie lub duże przedsiębiorstwo. Co najmniej 25% składu 
partnerstwa musi być zlokalizowane w Polsce Wschodniej.  

Każdy z partnerów powinien pełnić określoną rolę w projekcie oraz wskazać, jakie usługi 
podstawowe lub specjalistyczne będzie wykonywać w ramach procesu inkubacji. 
W stosunku do zadeklarowanych zadań, należy wskazać jakie zasoby kadrowe i techniczne 
zostaną zaangażowane do ich realizacji.  

2. Zespół zaangażowany do inkubacji przedsiębiorstw, a w szczególności, czy osoby 
zaangażowane w realizację programu inkubacji posiadają adekwatne do zakresu i 
rodzaju powierzonych zadań udokumentowane doświadczenie. Partnerzy mogą 
zapewnić zarówno Managerów Inkubacji, jak i ekspertów do realizacji usług. 
Ocenie podlega także, czy Partnerzy zatrudniają adekwatną liczbę Managerów 
Inkubacji do liczby startupów planowanych do inkubacji w ramach poszczególnych 
rund.    

Manager Inkubacji musi spełniać następujący warunek: 

● Udokumentowane doświadczenie w bezpośredniej pracy z minimum 10-cioma 
przedsiębiorstwami typu startup związanej z tworzeniem modelu biznesowego, 
rozwojem produktu, poszukiwaniem finansowania. 

Ekspert musi spełniać następujący warunek: 

● specjalizować się w określonej dziedzinie. 

Eksperci świadczący usługi podstawowe oraz specjalistyczne podlegają ocenie w 
zakresie wykształcenia, doświadczenia, kompetencji, dokonań, branży oraz 
środowiska, w jakim pracują (region, kraj, świat) na podstawie  zawartych we 
wniosku o dofinansowanie CV ekspertów.   

3. Zasoby techniczne partnerów, niezbędne do realizacji projektu. Każdy 
z partnerów musi wskazać jakie zasoby techniczne (które posiada lub którymi 
dysponuje na innych zasadach niż prawo własności) będą wykorzystywane do 
świadczenia usług podstawowych i specjalistycznych na rzecz inkubowanych 
startupów.  

Każdy z elementów wskazanych w pkt 1-3 podlegać będzie ocenie w aspekcie jakości i 
spójności przedstawionej struktury partnerstwa, odpowiedniego doboru zasobów 



kadrowych oraz zapewnienia odpowiednich zasobów technicznych do realizacji programu 
inkubacji. 

Przez zapewnienie jakości struktury partnerstwa rozumie się, iż w skład Platformy wchodzą 
wymagane podmioty oraz precyzyjnie zostały określone ich role i zadania. Przez spójność 
struktury partnerstwa rozumie się, iż zaangażowanie partnerów powinno być 
komplementarne, co oznacza, że role partnerów powinny się uzupełniać, zapewniając jak 
największy i jak najbardziej kompleksowy zakres wsparcia dla inkubowanych startupów. 

Przez odpowiedni dobór zasobów kadrowych rozumie się, iż osoby zaangażowane do 
zarządzania projektem przez partnerów spełniają wymagania wynikające 
z przedmiotowego kryterium.  

Przez zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych rozumie się, iż partnerzy 
dysponują odpowiednimi zasobami technicznymi, w stosunku do usług, jakie zobowiązali 
się dostarczać inkubowanym startupom.  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 10 pkt, przy czym: 

● w zakresie opisanym w pkt 1 możliwe jest uzyskanie 0, 2 lub 4 pkt, przy czym dla 
spełnienie kryterium należy uzyskać w tym zakresie co najmniej 2 pkt: 

0 pkt- zaprezentowana struktura partnerstwa nie zawiera wymaganych w opisie 
kryterium podmiotów  lub podział zadań jest niespójny i niekomplementarny; 

2 pkt - zaprezentowana struktura partnerstwa zawiera wymagane w opisie 
kryterium podmiotów, podział zadań jest spójny i komplementarny; 

4 pkt - zaprezentowana struktura partnerstwa zawiera wymagane w opisie 
kryterium podmiotów, podział zadań jest spójny i komplementarny. Struktura 
podziału zadań zapewnia dostarczanie szerokiego zakresu usług w ramach 
stworzonego partnerstwa oraz wykorzystywanie zewnętrznego wsparcia w jak 
najmniejszym stopniu. 

 w zakresie opisanym w pkt 2 możliwe jest uzyskanie 0, 2 lub 4 pkt przy czym dla 
spełnienie kryterium należy uzyskać w tym zakresie co najmniej 2 pkt: 

0 pkt - zasoby kadrowe zapewnione przez Partnerów do realizacji projektu nie 



spełniają wymagań wynikających z kryterium; 
2 pkt - zasoby kadrowe zapewnione przez Partnerów do realizacji projektu 
spełniają wymagania wynikające z kryterium; 
4 pkt - Partnerzy zaangażowali do realizacji projektu zasoby kadrowe 
charakteryzujące się ponadprzeciętnym doświadczeniem w dziedzinie współpracy 
ze startupami oraz posiadające szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. 

● w zakresie opisanym w pkt 3 możliwe jest uzyskanie  0 lub 2 pkt, przy czym dla 
spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie 2 pkt: 

0 pkt - Partnerzy nie zapewniają wystarczających zasobów technicznych 
w stosunku do usług, jakie zobowiązali się dostarczać w procesie inkubacji; 
2 pkt - Partnerzy zapewniają wystarczające zasoby techniczne w stosunku do 
usług, jakie zobowiązali się dostarczać w procesie inkubacji. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 6 punktów oraz spełnić wskazane powyżej minima punktowe w 
ramach zakresów opisanych w pkt 1 – 3. 

5.  
Koncepcja naboru pomysłów 
biznesowych oraz działań 
informacyjno- promocyjnych  

W ramach kryterium ocenie podlega koncepcja selekcji innowacyjnych pomysłów 
biznesowych oraz działań informacyjno- promocyjnych. 

1. Koncepcja naboru innowacyjnych pomysłów do Platformy startowej  

Proces naboru powinien zapewnić zgromadzenie odpowiedniej liczby innowacyjnych 
pomysłów, dlatego ważne jest, aby nabór miał charakter powszechny, jak najbardziej 
dostępny dla pomysłodawców i otwarty na pomysły, które mają innowacyjne 
zastosowanie.  

Warunki konieczne do spełnienia kryterium są następujące:  

● kryteria oceny pomysłów dopuszczają do przyjęcia do procesu inkubacji pomysły 
mające charakter innowacji produktowej,  na poziomie co najmniej krajowym, 
rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu 
lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub 
zastosowań”. 
Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, 
komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi 
lub innych cech funkcjonalnych; 

● kryteria oceny pomysłów dopuszczają do przyjęcia do procesu inkubacji pomysły 
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cechujące się zidentyfikowanymi przewagami konkurencyjnymi w stosunku do 
istniejących rozwiązań danej potrzeby; 

● kryteria oceny pomysłów uwzględniają ocenę potencjału biznesowego pomysłu 
oraz kompetencji zespołu; 

● kryteria oceny pomysłów zawierają preferencję dla pomysłów wpisujących się w 
obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 
województw Polski Wschodniej; 

● kryteria oceny pomysłów zawierają preferencję dla pomysłodawców poniżej 35 
roku życia; 

● kryteria oceny pomysłów uwzględniają listę działalności wykluczonych 
z możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020; 

● ciągły nabór pomysłów; 
● w skład panelu oceniającego pomysły wchodzą osoby będące przedstawicielami 

środowiska inwestorów prywatnych . 

2. Działania  informacyjno-promocyjne zapewniające odpowiedni napływ 
innowacyjnych pomysłów oraz działania animacyjne i networkingowe wspierające 
budowanie i rozwijanie społeczności startupowej i ekosystemu startupowego w 
makroregionie.  

Dla spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca powinien uwzględnić w strategii 
działań promocyjno- informacyjnych komponent edukacyjny, skierowany do 
potencjalnych pomysłodawców oraz pomysłodawców zakwalifikowanych do programu 
inkubacji i obejmujący zagadnienia dotyczące m.in.  zasad funkcjonowania Platformy 
startowej, przebiegu i efektów inkubacji, zasad prowadzenia przedsiębiorstwa, 
podstawowych zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem spółki, korzyści płynących 
z udziału w programie, czy źródeł finansowania przedsiębiorstw na wczesnym etapie 
rozwoju.   

Ocenie podlegać będzie różnorodność, liczba oraz zasięg zaproponowanych działań 
mających na celu przyciągnięcie pomysłodawców do Platformy startowej, planowane do 
wykorzystania kanały i narzędzia oraz stopień ich dopasowania do grupy docelowej 
Platformy startowej. Podejmowane działania promocyjne muszą charakteryzować się 
skutecznością, trafnością oraz efektywnością kosztową. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 



konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt, przy czym: 

● w zakresie opisanym w pkt. 1 możliwe jest uzyskanie od 0, 1 lub 2 pkt, przy czym 
dla spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie minimum 1 pkt: 

0 pkt - planowany sposób organizacji i przeprowadzenia naboru nie odpowiada na 
wymogi kryterium, co oznacza, że nie zawiera ww. obligatoryjnych elementów lub 
zaproponowana koncepcja jest nieodpowiednia do planowanych rezultatów 
projektu; 

1 pkt  - planowany sposób organizacji i przeprowadzenia naboru odpowiada na 
wymogi kryterium, co oznacza, że zawiera ww. obligatoryjne elementy, 
a zaproponowana koncepcja jest odpowiednia do planowanych rezultatów 
projektu; 

2 pkt - planowany sposób organizacji i przeprowadzenia naboru odpowiada na 
wymogi kryterium oraz zawiera elementy podnoszące jego skuteczność 
w stosunku do zaplanowanych rezultatów projektu. 

● W zakresie opisanym w pkt 2 możliwe jest uzyskanie od 0 lub 2 pkt, przy czym 
dla spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie 2 pkt: 

0 pkt - planowane działania informacyjno- promocyjne nie odpowiadają na 
wymogi kryterium, co oznacza, że nie został zawarty komponent edukacyjny lub 
działania informacyjno- promocyjne nie charakteryzują się skutecznością, 
trafnością i efektywnością kosztową;  

2 pkt - planowane działania informacyjno- promocyjne odpowiadają na wymogi 
kryterium, co oznacza, że został zawarty komponent edukacyjny oraz działania 
informacyjno- promocyjne charakteryzują się skutecznością, trafnością i 
efektywnością kosztową. Planowane działania gwarantują napływ odpowiedniej 
liczby pomysłodawców, co zapewni skuteczną realizację wskaźników.   

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 3 punkty. 

6.  
Koncepcja rozwoju działalności 
inkubacyjnej Wnioskodawcy, w tym 
możliwość jej kontynuacji po 

W oparciu o opis koncepcji działalności inkubacyjnej i związanej z rozwojem innowacyjnych 
przedsiębiorstw Wnioskodawcy (wynikający ze strategii lub dokumentu równoważnego), 
ocenie podlegać będzie zbieżność celów funkcjonowania Wnioskodawcy z celami 

od 0 do 2 

 

1 



zakończeniu finansowania w ramach 
1.1.1 POPW.  

ocenianego projektu, koncepcja wykorzystania potencjału rezultatów projektu oraz ich 
utrzymania w ramach kontynuacji działalności Wnioskodawcy po zakończeniu realizacji 
projektu. Opis powinien zawierać informacje na temat: 

 celów działalności Wnioskodawcy; 

 systemu monitorowania działalności (rozwoju) inkubowanych podmiotów 
w okresie do trzech lat od zakończenia inkubacji;  

 specjalizacji oraz kierunków rozwoju Wnioskodawcy; 

 katalogu zbieżnych z celem projektu usług oraz kierunki rozwoju oferty 
Wnioskodawcy;  

 sposobów przyciągania klientów i realizacji na ich rzecz usług inkubacyjnych przez 
Wnioskodawcę; 

 zdolności Wnioskodawcy do funkcjonowania w warunkach rynkowych, w tym 
osiągnięcia samodzielności organizacyjnej i finansowej w zakresie możliwości 
funkcjonowania na rynku (z uwzględnieniem sytuacji braku wsparcia działalności 
ośrodka ze środków publicznych). 

Opis koncepcji zawarty we wniosku o dofinansowanie powinien zawierać odniesienia do 
właściwych treści w dokumencie źródłowym (tj. do strategii rozwoju działalności 
Wnioskodawcy).   

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 2 pkt: 

0 pkt  - koncepcja  rozwoju działalności inkubacyjnej wnioskodawcy nie jest kompletna, 
tzn. nie zostały zawarte wszystkie wymagane w kryterium elementy lub ich treść nie 
odpowiada na wymogi kryterium 

1 pkt - koncepcja rozwoju działalności inkubacyjnej wnioskodawcy jest kompletna, a opis 
poszczególnych elementów pozwala stwierdzić, że cele funkcjonowania wnioskodawcy są 
zbieżne z celami projektu oraz wnioskodawca posiada koncepcję wykorzystania rezultatów 
projektu oraz utrzymania jego efektów 

2 pkt - koncepcja rozwoju działalności inkubacyjnej wnioskodawcy jest kompletna, a opis 



poszczególnych elementów pozwala stwierdzić, że cele funkcjonowania wnioskodawcy w 
długim okresie są zbieżne z celami projektu, co w wysokim stopniu uwiarygadnia 
możliwość kontynuacji działalności mającej na celu inkubację przedsiębiorstw. 
Wnioskodawca posiada koncepcję wykorzystania rezultatów projektu oraz utrzymania jego 
efektów.  

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 1 punkt. 

7.  

Koncepcja działań wspomagających 
startupy w pozyskiwaniu źródeł 
finansowania rozwoju działalności po 
zakończeniu inkubacji  

Ocenie podlega koncepcja działań wspomagających startupy w pozyskiwaniu źródeł 
finansowania rozwoju działalności po zakończeniu inkubacji.  

Koncepcja powinna uwzględniać planowane działania edukacyjne i networkingowe, 
służące dostarczaniu inkubowanym startupom wiedzy i ułatwianie dostępu do różnych 
form finansowania rozwoju działalności przedsiębiorstw ze źródeł innych niż dotacja w 
poddziałaniu 1.1.2 POPW. W ramach koncepcji uwzględnić należy m.in. takie działania jak 
przygotowanie i dystrybucja portfolio inkubowanych startupów, organizacja Demo Days, 
wizyt studyjnych itp. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 lub 2 pkt, przy czym: 

0 pkt - Wnioskodawca nie przedstawił koncepcji działań wspomagających startupy w 
pozyskiwaniu źródeł finansowania rozwoju działalności po zakończeniu inkubacji lub 
koncepcja jest niskiej jakości; 

2 pkt - Wnioskodawca przedstawił koncepcję działań wspomagających startupy 
w pozyskiwaniu źródeł finansowania rozwoju działalności po zakończeniu inkubacji.  

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 2 punkty. 

0 lub 2 2 

8.  
Wskaźniki projektu są obiektywnie 
weryfikowalne i odzwierciedlają 
założone cele projektu. 

Ocenie podlega, czy efekty realizacji projektu są wyrażone poprzez wskazane i uzasadnione 
we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak 
skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom 
wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom docelowy. 
Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie jakich danych je 

 0 lub 1 1 



skonstruował, według jakiej formuły i przy jakich założeniach. Wskaźniki muszą 
odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników 
muszą być realne i adekwatne do założeń projektu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie odzwierciedlają 
założonych celów projektu; 
1 pkt – wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele 
projektu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 1 punkt. 

9.  
Wydatki w ramach projektu są 
kwalifikowalne, racjonalne 
i uzasadnione. 

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia 
wsparciem muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez 
wnioskodawcę i partnerów działań i celów projektu oraz celów określonych dla 
poddziałania. Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju 
działalności wnioskodawcy oraz partnerów. 

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków 
kwalifikowalnych dla poddziałania określonymi w Regulaminie Konkursu.  

Wnioskodawca może rozpocząć finansową i rzeczową realizację projektu przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże koszty poniesione przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie nie będą kwalifikowane do wsparcia. 

 

Sprawdzeniu podlega również, czy wydatki przyporządkowane do zadań Partnerów są 
adekwatne i racjonalnie zaplanowane w stosunku do roli danego Partnera w projekcie.  

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich 
kategorii wydatków. 

Sprawdzeniu podlega również, czy kwoty wskazane przez wnioskodawcę w złożonym 
wniosku są naliczone prawidłowo w zakresie wartości kosztów pośrednich kwalifikujących się do 

 0 lub 1 1 



objęcia wsparciem (maksymalnie 15% wydatków kwalifikowanych). 

Przez „wydatki uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z 
realizacją działań zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w 
dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku. 

Przez „wydatki racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu 
zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone, ani zaniżone. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 
Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w tym zakresie wymaga jednocześnie 
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, danych w zakresie źródeł finansowania, 
założeń i prognoz finansowych projektu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wydatki nie są racjonalne lub uzasadnione lub zgodne z obowiązującymi limitami lub 
oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu procentowego 
określonego w regulaminie konkursu; 

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi 
limitami, a ewentualna korekta jest zgodna z zasadami określonymi w regulaminie konkursu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 
minimum 1 punkt. 

10.  

Projekt jest zgodny z zasadami 
horyzontalnymi wymienionymi w art. 
7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013. 

 

Ocenie podlega, czy projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację zasad 
wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj.: 

- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z 
art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się 
do nierównego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 
narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną; 

- zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr z1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. w zakresie 
wymogów ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, 

0 lub 1 1 



dostosowanie zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, różnorodność biologiczna, 
odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem 
związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
wsparcie nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub 
znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. 

Ocena co najmniej neutralnego wpływu na realizację ww. zasad dokonywana jest na podstawie 
oświadczenia i uzasadnienia wnioskodawcy. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie ma co najmniej neutralnego wpływu na realizację którejkolwiek z zasad 
wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; 

1 pkt – projekt ma neutralny wpływ na realizację zasad wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 
minimum 1 punkt. 

W przypadku osiągnięcia przez kilku Wnioskodawców tej samej liczby punktów pierwszeństwo na liście ocenionych projektów oraz w dostępie do dofinansowania otrzymuje 
Wnioskodawca, który uzyskał więcej punktów w kryterium nr 1: Koncepcja programu inkubacji oraz jego organizacji.  

W przypadku, gdy powyższe nie umożliwi rozstrzygnięcia, pierwszeństwo uzyskuje Wnioskodawca, który uzyskał więcej punktów w kryterium nr 4: Zasoby i potencjał Partnerów 
do inkubacji przedsiębiorstw typu startup. 

W przypadku, gdy powyższe nie umożliwi rozstrzygnięcia, pierwszeństwo uzyskuje Wnioskodawca, który uzyskał więcej punktów w kryterium nr 3: Zasoby i potencjał 
Wnioskodawcy do inkubacji przedsiębiorstw typu startup. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Poddziałanie 1.1.2.  ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ  

(29 maja 2015 r.) 
 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny 
Wymagane 

minimum 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA 

1.  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.1.2 POPW. TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT 

1.  Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. TAK/NIE TAK 

2.  
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 

1.1.2 POPW. 
TAK/NIE TAK 

3.  Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych poddziałania 1.1.2 POPW.  TAK/NIE TAK 

4.  Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania 1.1.2 POPW. TAK/NIE TAK 

5.  
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013. 
TAK/NIE TAK 



KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK 

1.  Złożenie wniosku we właściwej instytucji. TAK/NIE TAK 

2.  Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE – SPECYFICZNE 

1.  Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania 1.1.2 POPW. TAK/NIE TAK 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PANEL EKSPERTÓW) 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów 
Wymagane 

minimum 

1.  Innowacyjność produktu. 1 lub 4 1 

2.  Wydatki w ramach projektu są kwalifikowane, racjonalne i uzasadnione. 0-1 1 

3.  Jakościowa ocena modelu biznesowego. 0-10 5 

4.  Wnioskodawca zapewnia personel posiadający kompetencje niezbędne do realizacji projektu. 0 lub 3 3 

5.  
Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch 

województw z Polski Wschodniej. 
0-1 0 

6.  Prezentacja projektu przez Wnioskodawcę  (sesja pitchingowa). 0-3 1 

7.  Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu. 0-1 1 

8.  Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. 0-1 0 



9.  Wnioskodawca zapewnia wymagany wkład własny. 0-1 1 



 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób 

oceny 

Wymagane 

minimum 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA 

1.  
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z 

możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

poddziałania 1.1.2 POPW. 

W odniesieniu do wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w: 

- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

- 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; 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

- art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości; 

- art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020. 

oraz 

- Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych 
przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia 
Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu). 

- na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji 
Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem 
wewnętrznym. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy będącego 

TAK/NIE TAK 



integralną częścią wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie projektu IP dokona weryfikacji spełniania powyższych warunków, w 

szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu. Dodatkowo 

IP wystąpi do Ministra Finansów o informację, czy wyłoniony (rekomendowany do 

dofinansowania Wnioskodawca) nie widnieje w Rejestrze podmiotów wykluczonych. 

KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT 

1.  
Projekt jest realizowany na terytorium 

makroregionu Polski Wschodniej. 

Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa 

makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). 

TAK/NIE TAK 

2.  
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów 

działalności wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 

1.1.2 POPW. 

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach 

przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości 

uzyskania pomocy na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej 

w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020 .  

TAK/NIE TAK 

3.  
Realizacja projektu mieści się w ramach 

czasowych poddziałania 1.1.2 POPW. 

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie 

realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (tj. 31 grudnia 2023 r.), przy czym 

okres realizacji zawarty w harmonogramie nie jest dłuższy niż 24 miesiące. 

TAK/NIE TAK  

4.  
Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z 

zasadami finansowania projektów 

obowiązującymi dla poddziałania 1.1.2 POPW. 

Kwoty wskazane przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku są naliczone prawidłowo w 

zakresie: 

 minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach poddziałania (tj. min. 
50 tys. PLN); 

 limitu pomocy publicznej możliwej do uzyskania przez Wnioskodawcę, tj. 800 
tys. PLN (maksymalna wartość dofinansowania w ramach poddziałania); 

 rachunkowym. 

TAK/NIE TAK 

5.  
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi 

wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia 
 Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE: TAK/NIE TAK 



Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013. 

 

1. promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 
7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się do 
nierównego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 
narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną; 

2. zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr z1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. w zakresie 
wymogów ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, 
dostosowanie zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, różnorodność biologiczna, 
odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem 
związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
wsparcie nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub 
znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt ma co najmniej neutralny wpływ na 

ww. zasady horyzontalne. Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia 

Wnioskodawcy. 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK 

1.  
Złożenie wniosku we właściwej instytucji. Wniosek złożono we właściwej Instytucji w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, o którym 

mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

TAK/NIE TAK 

2.  
Złożenie wniosku w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu o konkursie. 

Wniosek został złożony z zachowaniem terminu, o którym mowa w ogłoszeniu o 

konkursie. 

TAK/NIE TAK  

KRYTERIA FORMALNE - SPECYFICZNE 

1.  
Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach 

poddziałania 1.1.2 POPW. 

 

Wnioskodawca spełnia kryteria mikro lub małego przedsiębiorcy określone w Załączniku 

nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu oraz: 

- nie był notowany na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji w odpowiednim 

TAK/NIE TAK  



rejestrze działalności gospodarczej; 

- nie dokonał podziału zysków;  

- nie został utworzony w wyniku połączenia. 

Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo, w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami 

kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), które pozytywnie zakończyło program 

inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia, tj. utworzyło produkt bądź usługę w oparciu o opracowany i 

zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymało pozytywną rekomendację 

animatora Platformy startowej. 

Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na podstawie oświadczenia 

Wnioskodawcy. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PANEL EKSPERTÓW) 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1.  
Innowacyjność produktu.  Projekt Wnioskodawcy  przewiduje wdrożenie innowacji, rozumianej zgodnie z definicją 

zawartą w Podręczniku Oslo jako „wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub 

znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody 

marketingowej lub nowej metody organizacyjnej.  

Na potrzeby realizacji Działania wymagane jest, aby wybrane pomysły dotyczyły 

wdrożenia innowacji produktowej, rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane 

przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w 

zakresie swoich cech lub zastosowań. 

Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, 

1 lub 4 1  



komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub 

innych cech funkcjonalnych. 

Ocenie podlega, w jakim stopniu rezultat projektu w postaci innowacji produktowej 

(wyrobu, usługi) charakteryzuje się nowością w skali danego rynku (w kontekście 

nowych cech, funkcjonalności).   

Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej przynajmniej na 

skalę krajową, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w 

odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu 

do rozwiązań dostępnych na rynku krajowym. 

Zasięg innowacyjności: 

- krajowy – 1 pkt 

- europejski   – 4 pkt 

Przy ocenie kryterium brana będzie pod uwagę także, dostarczona przy wniosku o 

dofinansowanie, opinia otrzymana po zakończeniu programu inkubacji innowacyjnego 

pomysłu, przeprowadzonego  w ramach poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia. 

2.  
Wydatki w ramach projektu są kwalifikowane, 

racjonalne i uzasadnione. 

 Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia 

wsparciem muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych 

przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. 

Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju działalności 

Wnioskodawcy. 

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków 

kwalifikowalnych dla poddziałania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do 

odpowiednich kategorii wydatków. 

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z 

0-1 1 



realizacją poddziałań uznanych za kwalifikowane zaplanowanych w projekcie. 

Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność 

poniesienia każdego wydatku. 

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu 

zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.  

Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowanych 

zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów. Dokonanie korekty powyżej progu 

procentowego określonego w Regulaminie Komisji Oceny Projektów oznacza 

niespełnienie kryterium.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wydatki nie są racjonalne i uzasadnione, oceniający dokonali korekty wydatków 

kwalifikowanych powyżej progu procentowego określonego w Regulaminie Komisji 

Oceny Projektów; 

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 

kryterium 1 pkt. 

3.  
Jakościowa ocena modelu biznesowego. 

 

Ocenie podlegają poszczególne elementy modelu biznesowego:  

 Segment klientów (wskazujący różne grupy ludzi i organizacji, do których 
przedsiębiorstwo stara się dotrzeć i które chce obsługiwać);  

 Propozycja wartości (oferowany innowacyjny produkt (wyrób lub usługa), 
która generuje wartość dla konkretnego segmentu klientów oraz w jaki sposób 
przedsiębiorstwo stara się rozwiązać problemy klientów i zaspokajać ich 
potrzeby); 

 Kanały (w jaki sposób propozycja wartości trafia do klientów za pośrednictwem 
kanałów komunikacji, dystrybucji i sprzedaży); 

 Relacje z klientami (w jaki sposób kształtują się relacje z poszczególnymi 
segmentami klientów, mając na względzie pozyskiwanie klientów, 
zatrzymywanie klientów, zwiększanie sprzedaży); 

0-10 5  



 Strumienie przychodów (ilość środków generowanych przez przedsiębiorstwo 
w związku z obsługą każdego z segmentów rynku, w tym polityka cenowa); 
Projekcja przychodów powinna obejmować okres 3 lat po zakończeniu 
projektu; 

 Kluczowe zasoby (aktywa niezbędne do formułowania i realizacji pozostałych 
elementów modelu biznesowego); 

 Kluczowe działania (do podjęcia przez przedsiębiorstwo, aby model biznesowy 
sprawnie funkcjonował); 

 Kluczowi partnerzy (dostawcy, współpracownicy od których zależy sprawne 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa); 

 Struktura kosztów (obejmująca wszystkie wydatki ponoszone w związku z 
korzystaniem z określonego dla przedsiębiorstwa modelu biznesowego). 

Wskazane elementy modelu biznesowego są obligatoryjne. Brak jednego z nich 

powoduje uzyskanie 0 punktów w danym kryterium, a zatem oznacza 

nierekomendowanie wniosku do wsparcia. Model biznesowy oceniany jest jako 

całość, a nie poprzez sumę ocen jego poszczególnych elementów.   

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 10, przy czym liczba przyznanych punktów 

oznacza,  że projekt spełnia kryterium w stopniu: 

9-10 – doskonałym 

7-8 – bardzo dobrym 

5-6 – dobrym 

3-4 – przeciętnym 

1-2 - niskim 

0 - niedostatecznym 

Uzyskanie mniej niż 5 punktów oznacza nierekomendowanie projektu  do wsparcia. 

4.  
Wnioskodawca zapewnia personel 

posiadający kompetencje niezbędne do 

Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu Wnioskodawcy oraz ich 

rola w projekcie, w tym kadry zarządzającej projektem. Członkowie zespołu mają 

 0 lub 3 3  



realizacji projektu. przypisane konkretne role i zadania w projekcie. Struktura zarządzania,  w tym 

mechanizmy podejmowania decyzji, zostały jasno opisane.     

Możliwe jest przyznanie 0 lub 3 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

3 pkt – kryterium spełnione. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 

kryterium 3 pkt. 

5.  
Przedmiot projektu wpisuje się w zakres 

regionalnych inteligentnych specjalizacji 

wspólnych dla co najmniej dwóch 

województw z Polski Wschodniej. 

 

Wskazany we wniosku przedmiot projektu wpisuje się w katalog regionalnych 

inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski 

Wschodniej. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione. 

Kryterium rozstrzygające w przypadku gdy projekty mają taką samą ilość punktów. 

0-1 0 

6.  
Prezentacja projektu przez Wnioskodawcę  

(sesja pitchingowa). 

  

Wnioskodawca prezentuje projekt i opracowany w ramach poddziałania 1.1.1 model 

biznesowy podczas sesji z panelem ekspertów. Jej celem jest zaprezentowanie 

wszystkich elementów modelu biznesowego i przekonanie panelu ekspertów, że 

przygotowany pomysł na biznes wart jest środków finansowych. 

Ocenie podlega atrakcyjność prezentacji pomysłu oraz wykazanie zasadności 

biznesowej, wynikającej z wypracowanego na Platformie startowej modelu 

biznesowego. 

W trakcie sesji eksperci mają możliwość zadawania szczegółowych pytań, w związku z 

czym oceniana będzie merytoryczna argumentacja Wnioskodawcy na rzecz 

prezentowanego pomysłu.  

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3, przy czym liczba przyznanych punktów 

oznacza,  że projekt spełnia kryterium w stopniu: 

0-3 1  



3 – bardzo dobrym 

2 – dobrym 

1 – przeciętnym 

0 – niedostatecznym  

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 

kryterium 1 pkt. 

7.  
Wskaźniki projektu są obiektywnie 

weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele 

projektu. 

Ocenie podlega czy efekty realizacji projektu są wyrażone poprzez wskazane i 

uzasadnione we wniosku o dofinansowanie, wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki 

muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie 

określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom 

docelowy. Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie jakich danych 

je skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach. Wskaźniki muszą 

odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości 

wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń projektu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie odzwierciedlają 

założonych celów projektu; 

1 pkt – wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele 

projektu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 

kryterium 1 pkt. 

0-1 1 

8.  
Realizacja projektu przyczyni się do promocji 

zielonej i zrównoważonej gospodarki. 

  

Ocena spełnienia kryterium umożliwi priorytetowe potraktowanie projektu ramach 

poddziałania, które przyczynią się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione. 

0-1 0 

 



Ocenie  podlega czy Wnioskodawca w ramach projektu uwzględnił przynajmniej jedno z 

rozwiązań w zakresie: 

- zmniejszania emisji zanieczyszczeń, 

- zmniejszania energochłonności, 

- zmniejszania zużycia wody, 

- wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu, 

- wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

- w odniesieniu do produktu, technologii lub usługi które będą  efektem 
projektu. 

9.  
Wnioskodawca zapewnia  wymagany wkład 

własny. 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada wymagany wkład własny w wysokości 15% 

wydatków kwalifikowanych oraz  sposób w jaki zapewnia środki finansowe na pokrycie 

wkładu własnego (np. poprzez pozyskanie środków finansowych od rodziny, przyjaciół, 

anioła biznesu, inwestora zewnętrznego, społeczności crowdfundingowej, itp.).   

Kryterium pozwoli ocenić wykonalność finansową oraz wiarygodność finansową 

projektu, jak również realne zaangażowanie Wnioskodawcy do prowadzenia 

przedsiębiorstwa. 

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 1, przy czym liczba przyznanych punktów 

odnosi się do wysokości  środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jako: 

Poniżej 15% wkładu własnego- 0 pkt 

15% wkładu własnego- 1 pkt 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 

kryterium 1 pkt. 

0-1 1  

 

 

 

 

 



 

 

 

Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP  

(jednoetapowe) 

(12 grudnia 2017 r.) 

 
 

I ETAP OCENY  

Lp. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 
Wymagane minimum 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. 0 lub 1 1 

2.  Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 0 lub 1 1 

3.  
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 

POPW. 
0 lub 1 1 

4.  Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 0 lub 1 1 

5.  
Wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) nie przekracza dwukrotności maksymalnej wartości wskaźnika 

EBITDA w okresie dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych. 
0 lub 1 1 

6.  Projekt nie dotyczy działań internacjonalizacji, których przedmiot i kierunek był objęty wsparciem ze środków publicznych. 0 lub 1 1 

W I etapie oceny należy spełnić wszystkie kryteria łącznie i otrzymać 6 pkt, aby projekt mógł być oceniany w II etapie. 



II ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów 
Wymagane 

minimum 

1.  
Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który ma potencjał sprzedażowy na nowym 

rynku zagranicznym. 
0 lub 1 1 

2.  Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. 0 lub 1 1 

3.  Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. 0 lub 1 1 

4.  Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione. 0 lub 1 1 

5.  Wskaźniki rezultatu projektu są obiektywnie weryfikowalne, adekwatne do założeń projektu. 0 lub 1 1 

6.  
Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym wnioskodawcy są mniejsze od 30% sumy przychodów netto 

ze sprzedaży towarów i usług. 
0 - 4 0 

7.  
Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji 

wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. 
0 lub 3 0 

8.  
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013. 
0,1 lub 2 1 

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

1. Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym wnioskodawcy są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług. 

2. Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z 

Polski Wschodniej. 

3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 



 

 

I ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

 

1.  Kwalifikowalność 

wnioskodawcy w ramach 

działania. 

Ocena kryterium przeprowadzana jest w czterech aspektach. 

 Wnioskodawca  prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski 

Wschodniej. 

Wnioskodawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski 

Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub 

warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później 

niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  

W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co 

najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski Wschodniej. 

W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden 

adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej. 

 Wnioskodawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia 

w ramach działania 1.2 POPW tj. w odniesieniu do wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki 

określone w: 

- art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;  

- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

- 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; 

0 lub 1 1 



- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

- art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości; 

- art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

oraz 

- wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 

dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z 

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

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

- na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo za niezgodną z 

prawem lub rynkiem wewnętrznym. 

 Wnioskodawca oświadcza, że jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE  L187 z 26.06. 2014 r., s. 1). 

 Wnioskodawca oświadcza, że osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 

tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie 3 lat 

poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia. 

Na ten aspekt oceny składają się łącznie następujące przesłanki szczegółowe: 

- wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy 

trwający przynajmniej 12 miesięcy; 

- wnioskodawca oświadcza, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w 

okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, 

wysokość osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży jest nie mniejsza niż 200 tys. PLN; 



- wnioskodawca oświadcza, że nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym 

roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie 

wsparcia, osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do 

internacjonalizacji. 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do 

stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń wnioskodawcy zawartych w 

dokumentacji aplikacyjnej. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana 

zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty 

wskazane w regulaminie konkursu.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wnioskodawca nie spełnia przynajmniej jednego z warunków wymienionych w opisie 

kryterium, a tym samym nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach działania; 

1 pkt – wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymienione w opisie kryterium i kwalifikuje się do 

uzyskania dofinansowania w ramach działania. 

2.  Projekt jest realizowany na 

terytorium makroregionu Polski 

Wschodniej. 

Weryfikacji podlega, czy projekt spełnia łącznie następujące przesłanki: 

a) miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa 

makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie); 

b) we wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej 

wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej (tj. w głównej lokalizacji projektu i 

pozostałych miejscach realizacji projektu, jeśli takie wskazano), w tym określono 

podstawowe aktywa oraz zasoby pracownicze wykorzystywane w działalności 

wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej; 

c) przedmiot i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy, zlokalizowanej i wykonywanej 

na terenie Polski Wschodniej, jest bezpośrednio związany z projektowaniem lub 

wytwarzaniem wyrobów albo świadczeniem usług  przeznaczonych do internacjonalizacji. 

0 lub 1 1 



d) wnioskodawca oświadcza, że przedmiot i zakres działalności odnoszącej się do produktów 

przeznaczonych do internacjonalizacji, która jest wykonywana w Polsce Wschodniej, będzie 

utrzymany w tym makroregionie co najmniej do końca realizacji projektu. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej; 

1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 

3.  Przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności 

wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia w ramach 

działania 1.2 POPW. 

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach 

przedmiotowego działania, tj.: 

a) czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie 

§ 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020; 

b) czy nie stanowi działalności handlowej rozumianej jako handel wyrobami lub usługami 

obcymi. 

Ocena kryterium nastąpi w szczególności poprzez weryfikację kodu PKD/EKD oraz charakterystyki 

produktów przeznaczonych do internacjonalizacji pod kątem, czy działalność, której dotyczy projekt 

może być wspierana w ramach działania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z 

uwzględnieniem wyłączeń dla udzielania pomocy de minimis. Wykluczenie dotyczące działalności 

handlowej obejmuje przykładowo pośredników handlowych, sprzedawców, dystrybutorów – 

wskazując tym samym, że wsparcie adresowane jest do producentów: wytwórców oraz 

bezpośrednich wykonawców usług. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 

wsparcia; 

1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 

0 lub 1 1 



wsparcia. 

4.  Projekt zostanie rozpoczęty po 

dniu złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

 

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy wnioskodawca nie 

rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia 

wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w 

dniu złożenia wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione. 

Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług doradczych dotyczących 

opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP 

(wnioskodawcy). 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wnioskodawca rozpoczął realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; 

1 pkt – wnioskodawca nie rozpoczął realizacji  projektu przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

0 albo 1 1 

5.  Wartość wydatków 

kwalifikowalnych netto (bez 

podatku VAT) nie przekracza 

dwukrotności maksymalnej 

wartości wskaźnika EBITDA w 

okresie dwóch ostatnich 

zamkniętych lat obrotowych. 

Kryterium weryfikuje, czy skala finansowa projektu jest proporcjonalna do efektywności działalności 

operacyjnej wnioskodawcy. Wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) nie 

przekracza dwukrotności maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich 

zamkniętych lat obrotowych. Wskaźnik EBITDA obliczany jest jako suma EBIT (zysk operacyjny przed 

odliczeniem podatków i odsetek) oraz amortyzacji w poszczególnych latach obrotowych. Ocena 

dokonywana jest w oparciu o informacje prezentowane we wniosku o dofinansowanie wraz z 

załącznikami, w szczególności w Tabelach finansowych składanych wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie. 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do 

stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. W przypadku 

wnioskodawców zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o 

rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., EBIT powinno być utożsamiane z pozycją „Zysk (strata) z 

działalności operacyjnej” w Rachunku Zysków i Strat. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 lub 1 1 



0 pkt – wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) przekracza dwukrotność 

maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych; 

1 pkt – wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) nie przekracza dwukrotności 

maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych. 

6.  Projekt nie dotyczy działań 

internacjonalizacji, których 

przedmiot i kierunek był objęty 

wsparciem ze środków 

publicznych. 

Wnioskodawca przedstawił informacje o wszystkich realizowanych przez siebie projektach 

finansowanych ze środków publicznych, których realizacja trwa obecnie lub zakończyła się (w tym 

została przerwana) nie dalej niż  5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a które w 

części lub w całości dotyczą/dotyczyły procesów internacjonalizacji. Wnioskodawca względem 

każdego z tych projektów przedstawił: podmiot udzielający wsparcie i numer identyfikacyjny 

projektu/ umowy wsparcia (jeśli dotyczy), formę i wartość wsparcia, daty rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji projektu bądź datę rozwiązania umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy), główne działania 

projektu dotyczące internacjonalizacji i ich produkty, rynki docelowe projektu, produkty 

wnioskodawcy przeznaczone do internacjonalizacji, rezultaty projektu w zakresie internacjonalizacji 

i ich wpływ na dalszą działalność przedsiębiorstwa).  

Pozyskane informacje wskazują, że projekt, którego dotyczy oceniany wniosek o dofinansowanie, 

nie dotyczy żadnego z rynków docelowych, których dotyczyły ww. projekty, w odniesieniu do 

któregokolwiek z produktów wskazanych do internacjonalizacji we wniosku o dofinansowanie (w 

tym do wcześniejszych wersji/modeli tego produktu). 

Możliwe jest przyznanie 0 albo 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – pozyskane informacje wskazują, że projekt dotyczy rynku docelowego, którego dotyczyły 

wcześniej realizowane projekty, w odniesieniu do któregokolwiek z produktów wskazanych do 

internacjonalizacji; 

1 pkt – pozyskane informacje nie wskazują aby projekt dotyczył rynku docelowego, którego 

dotyczyły wcześniej realizowane projekty, w odniesieniu do któregokolwiek z produktów 

wskazanych do internacjonalizacji. 

0 lub 1 1 

II ETAP OCENY 



Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1.  Wnioskodawca posiada w 

ofercie co najmniej jeden 

produkt (wyrób lub usługę), 

który ma potencjał sprzedażowy 

na nowym rynku zagranicznym. 

Ocenie podlegają poszczególne produkty (wyroby lub usługi) wskazane we wniosku o 

dofinansowanie jako produkty przeznaczone do internacjonalizacji. W odniesieniu do każdego z tych 

produktów oceniane są następujące przesłanki: 

a) zaprezentowano produkt i jego strukturę marketingową (tzn. zarówno jego 

istotę/podstawowy pożytek, jak i zestaw cech szczególnych składający się na jego 

wizerunek rynkowy), sposób wytwarzania wyrobu/świadczenia usługi, dotychczasowe rynki 

zbytu produktu wraz z poziomem sprzedaży (produkt jest w ofercie handlowej 

wnioskodawcy); 

b) zaprezentowano dotychczasową aktywność wnioskodawcy na wskazanych rynkach 

docelowych i dostępne informacje  potwierdzają, że wsparcie wprowadzenia produktu na 

te rynki nie będzie wypełniało przesłanek wykluczonej pomocy wywozowej; 

c) wybór grup docelowych na rynkach zagranicznych, na które planuje się wprowadzenie 

produktu, znajduje uzasadnienie w wynikach zaprezentowanych analiz rynkowych 

odnoszących się do potencjału organizacyjnego wnioskodawcy oraz potencjału 

konkurencyjnego wnioskodawcy i jego produktu na każdym rynku docelowym, 

w szczególności:  

 zidentyfikowano wszystkie istotne uwarunkowania (w tym bariery) dla rozpoczęcia 

sprzedaży produktu przez wnioskodawcę na docelowych rynkach zagranicznych 

oraz w ramach projektu przewidziano działania związane dopasowaniem produktu 

i modelu jego sprzedaży oraz przedsiębiorstwa do tych uwarunkowań; 

 przedstawiono informację na temat produktów, z którymi produkt wnioskodawcy 

będzie konkurował na poszczególnych rynkach docelowych i ich oferentów oraz 

wskazano precyzyjnie zdefiniowane przewagi konkurencyjne produktu 

wnioskodawcy na danym rynku zagranicznym, istotne z punktu widzenia grup 

docelowych. 

Ocenie podlega nie tylko fakt przedstawienia określonych informacji, ale również metodologia 

0 lub 1 1 



przeprowadzonych analiz, wiarygodność i adekwatność źródeł danych, czytelność/jednoznaczność 

używanych sformułowań. Nie będą uznawane za wystarczające ogólnikowe sfomułowania typu 

„wyższa jakość”, „niższa cena”, „relacja jakość/cena”, „duże zapotrzebowanie” itp. Nie będą 

uznawane wyniki analiz bazujących na danych nieaktualnych lub wnioski wyciągane na podstawie 

ogólnych statystyk rynkowych czy demograficznych, z pominięciem danych odnoszących się do 

branży reprezentowanej przez produkt wnioskodawcy i danych parametryzujących/opisujących 

grupę docelową. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w zakresie 

przesłanek a) lub b), w trybie określonym w regulaminie konkursu.    

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – dla któregokolwiek z produktów przeznaczonych do internacjonalizacji nie są spełnione 

łącznie przesłanki oceny opisane w podpunktach a) i b) lub dla żadnego z produktów 

przeznaczonych do internacjonalizacji nie są spełnione łącznie przesłanki oceny opisane w 

podpunkcie c). 

1 pkt – dla wszystkich produktów przeznaczonych do internacjonalizacji spełnione są przesłanki 

oceny opisane w podpunktach a i b oraz dla co najmniej jednego z produktów przeznaczonych do 

internacjonalizacji spełnione są przesłanki oceny opisane w podpunkcie c). 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 

pkt. 

2.  Projekt dotyczy przygotowania 

do wdrożenia nowego modelu 

biznesowego związanego z 

internacjonalizacją.  

W ramach kryterium ocenie podlega: 

a) Kompletność i poprawność zaproponowanej koncepcji modelu biznesowego 

Wszystkie pola modelu biznesowego muszą zostać wypełnione zgodnie z instrukcjami ich 

wypełnienia, w szczególności oczekiwane jest opisanie następujących elementów: kluczowi 

partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, oferowane wartości, relacje z klientami, 

kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów, struktura (źródła) przychodów. 

Sprawdzeniu podlega czy model wykazuje spójność pomiędzy wszystkimi zdiagnozowanymi 

uwarunkowaniami procesu internacjonalizacji a sformułowanymi wnioskami i 
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rekomendacjami. W szczególności sprawdzeniu podlega, czy model biznesowy jest 

kompletny pod względem funkcjonalnym, określa i oszacowuje kompleksowo koszty 

wdrażania tego modelu (bezpośrednie, jak np. koszty budowy kanałów dystrybucji i 

towarzyszące temu procesowi, jak np. koszty promocji) oraz oczekiwaną zmianę kosztów 

prowadzenia działalności po wdrożeniu nowego modelu biznesowego. 

b) Spójność planu działań z poczynionymi założeniami i rekomendacjami 

Sprawdzeniu podlega, czy w projekcie zaplanowano realizację działań, które uznaje się za 

niezbędne dla wdrożenia proponowanego nowego modelu biznesowego  (w tym działań, 

nie związanych z ponoszeniem kosztów kwalifikowanych). Sprawdzenie polega w 

szczególności na porównaniu wniosków i rekomendacji zawartych w modelu biznesowym z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu i prognozami dot. sytuacji finansowej 

wnioskodawcy (danymi w Tabelach finansowych załączonych do wniosku o dofinansowanie 

i opisem założeń dla tych prognoz). Ostatecznym celem tej oceny jest weryfikacja 

wykonalności projektu pod kątem zakładanych celów internacjonalizacji. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w zakresie 

danych oraz informacji przedstawionych w samym formularzu wniosku, niespójnych z załączonym 

modelem biznesowym, w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione gdy zachodzi co najmniej jedna z przesłanek: 

- koncepcja modelu biznesowego jest niekompletna lub niepoprawna; 

- projekt wdrożenia modelu biznesowego jest niewykonalny – wykazano brak spójności planu 

działań z poczynionymi założeniami i rekomendacjami. 

1 pkt – kryterium spełnione (nie zachodzi żadna z przesłanek dla uznania niespełnienia kryterium); 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 

pkt. 

3.  Wnioskodawca zapewnia 

finansowanie projektu. 
Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację 

projektu.  

0 lub 1 1 



W przypadku finansowania projektu z innych, niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) 

ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 

wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania  (w tym celu oceniający 

mogą zażądać od tych podmiotów, nie będących instytucjami finansowymi, za pośrednictwem 

wnioskodawcy dodatkowych dokumentów  potwierdzających wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki 

wnioskodawcy na realizację projektu oraz oświadczeń, potwierdzenia posiadania określonych środków 

finansowych bądź uwiarygodnienia ich dostępności w przyszłości, np. poprzez dostarczenie kopii 

ostatniego złożonego w Urzędzie Skarbowym formularza PIT, ujawnienie sprawozdań finansowych 

przedsiębiorcy lub udokumentowanie posiadania składników majątkowych o odpowiedniej wartości i 

płynności). W przypadku deklarowania zewnętrznych źródeł finansowania projektu, Wnioskodawca, 

którego projekt zostanie rekomendowany do wsparcia, zostanie zobowiązany do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających powyższe, (np. promesy/umowy kredytowej, promesy/umowy 

leasingowej) na etapie kompletowania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o 

dofinansowanie. 

Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do wniosku 

Tabelach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe (za ostatni rok obrotowy – w przypadku 

przedsiębiorców, którzy zamknęli tylko jeden rok obrotowy) oraz w prognozach finansowych 

zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (w szczególności w Tabelach finansowych), a także  na 

podstawie deklaracji we wniosku o dofinansowanie dotyczących możliwości pozyskania 

finansowania zewnętrznego przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy).  

Ocena może bazować również na informacjach o charakterze publicznym na temat wnioskodawcy 

bądź podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, w szczególności w odniesieniu 

do spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie informacji zawartych w załączonych do 

wniosku o dofinansowanie Tabelach finansowych w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, tj.: 

- dane i informacje podlegające ocenie nie zawierają błędów lub nieścisłości, które 



podważają ich wiarygodność, 

- w przypadku żądania przez oceniających dodatkowych (innych niż obowiązkowe 

dokumenty wynikające wprost z formy finansowania zewnętrznego) informacji lub 

dokumentów od osób/podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, 

wnioskodawca zadeklarował ich dostarczenie na etapie kompletowania dokumentów 

niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie, 

- na podstawie danych i informacji stwierdzono zapewnienie co najmniej minimalnego 

wkładu własnego); 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 

pkt. 

4.  Wydatki w ramach projektu są 

kwalifikowalne, racjonalne i 

uzasadnione. 

Wydatki planowane do poniesienia i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, 

uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz 

celów określonych dla działania.  

Wydatki kwalifikowalne nie mogą dotyczyć tzw. niedozwolonej pomocy eksportowej (wywozowej) 

tj. działań bezpośrednio związanych z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem 

sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności 

wywozowej (np. pomocy dotyczącej rynku, na którym dane lub pokrewne produkty wnioskodawcy 

są już obecne, usług pośrednictwa handlowego, zakupu narzędzi i systemów informatycznych 

związanych z siecią dystrybucji / sprzedaży, itp.). 

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki przewidziane do dofinansowania są zgodne z 

kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla działania wskazanymi w regulaminie konkursu. 

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii 

wydatków.  

Przez „wydatki uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z 

realizacją działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie, zgodnie z opracowanym 

nowym modelem biznesowym w zakresie internacjonalizacji. Wnioskodawca jest zobowiązany 

wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.  

Przez „wydatki racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu 
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zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.  

Wydatki zaplanowane do poniesienia w ramach poszczególnych zadań powinny być 

zoptymalizowane pod kątem efektywnego osiągania zakładanych celów operacyjnych. Realizacja 

poszczególnych zadań powinna prowadzić wnioskodawcę do gotowości do finalnego wdrożenia 

nowego modelu biznesowego związanego z  internacjonalizacją działalności (wejściem na co 

najmniej 1 nowy rynek zagraniczny). Zakres i forma świadczenia usług doradczych powinny być 

dostosowane do charakterystyki i potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.  

Odnośnie wydatków dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z 

internacjonalizacją działalności wnioskodawcy, poniesionych przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie, ocena kwalifikowalności będzie dotyczyć w szczególności ich racjonalności 

(porównania kwoty poniesionych nakładów z zakresem i jakością uzyskanego doradztwa). 

Ponadto sprawdzeniu podlega, czy kwoty wskazane przez wnioskodawcę w złożonym wniosku są 

naliczone prawidłowo (zgodnie z limitami określonymi w dokumentacji programowej, w 

szczególności w regulaminie konkursu i Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO PW) w 

zakresie: 

 wnioskowanej wartości dofinansowania; 

 procentowego poziomu dofinansowania; 

 procentowego udziału w kosztach kwalifikowalnych:  

 nie więcej niż 49% kosztów kwalifikowalnych stanowią koszty kwalifikowalne 

związane z udziałem w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach 

gospodarczych. 

- limitu pomocy de minimis możliwej do uzyskania przez wnioskodawcę (weryfikacja 

wstępna z użyciem średniego kursu PLN/EUR Narodowego Banku Polskiego z dnia 

rozpoczęcia naboru w ramach konkursu (rundy konkursu – w przypadku konkursu 

podzielonego na rundy), na podstawie informacji o kwocie uzyskanej pomocy de minimis 

zawartej we wniosku o dofinansowanie). 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. Korekta 



wydatków kwalifikowalnych w tym zakresie wymaga jednocześnie aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, danych w zakresie źródeł finansowania, założeń i prognoz finansowych 

projektu 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wydatki nie są racjonalne lub uzasadnione lub zgodne z obowiązującymi limitami lub 

oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu procentowego określonego 

w regulaminie konkursu); 

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi limitami, 

a ewentualna korekta jest zgodna z zasadami określonymi w regulaminie konkursu). 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 

pkt. 

5.  Wskaźniki rezultatu projektu są 

obiektywnie weryfikowalne, 

adekwatne do założeń projektu. 

Ocenie podlega: 

1. Metodologia określania wartości wskaźników rezultatu – wnioskodawca podając wartości 

wskaźników powinien wskazać, na podstawie jakich danych je skonstruował, wg jakiej formuły i przy 

jakich założeniach; 

2. Wartości docelowe wskaźników rezultatu w zakresie ich adekwatności (w szczególności do 

wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu) i realności wobec założeń projektu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

wniosku o dofinansowanie dotyczącej wskaźników projektu w trybie określonym w regulaminie 

konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – opis metodologii nie pozwala na obiektywne i jednoznaczne zweryfikowanie 

zaproponowanych wartości wskaźników lub ich wartości docelowe nie są adekwatne do założeń 

projektu lub wartości te nie są realistyczne; 

1 pkt – opis metodologii pozwala na obiektywne i jednoznaczne zweryfikowanie zaproponowanych 

wartości wskaźników, a wartości docelowe są adekwatne do założeń projektu i realistyczne. 
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Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 

pkt. 

6.  Przychody ze sprzedaży 

zagranicznej w ostatnim roku 

obrotowym wnioskodawcy są 

mniejsze od 30% sumy 

przychodów netto ze sprzedaży 

towarów i usług. 

Preferencje dla początkujących eksporterów oraz przedsiębiorstw, w przypadku których udział 

przychodów ze sprzedaży zagranicznej w przychodach netto ze sprzedaży towarów i usług w 

ostatnim zamkniętym roku obrotowym był mniejszy niż 30%. 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do 

stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym: 

ww. przychody >=30% – 0 pkt  

ww. przychody >0% i <30% – liczba punktów według wzoru: 

  ; 

ww. przychody 0% – 4 pkt.  

Zaokrąglając liczbę z wartościami dziesiętnymi, należy odrzucić pewną liczbę cyfr końcowych i 

zastosować poniższe zasady: 

Zasada 1. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z 

niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian); 

Zasada 2. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z 

nadmiarem. 
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7.  Działalność wnioskodawcy 

będąca przedmiotem projektu 

wpisuje się w zakres 

regionalnych inteligentnych 

specjalizacji wspólnych dla co 

najmniej dwóch województw z 

Polski Wschodniej. 

Ocenie podlega, czy działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w katalog 

regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski 

Wschodniej. 

Przedmiotowy katalog jest udostępniony w formie elektronicznej  na stronie internetowej konkursu. 

Ze względu na to, że regionalne inteligentne specjalizacje będą podlegały ciągłej weryfikacji i 

aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno–gospodarcze 
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obowiązująca w danym konkursie będzie wersja katalogu wskazana w dokumentacji konkursowej.   

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

wniosku o dofinansowanie dotyczącej regionalnych inteligentnych specjalizacji w trybie określonym 

w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 3 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

3 pkt – kryterium spełnione. 

8.  Projekt jest zgodny z zasadami 

horyzontalnymi wymienionymi 

w art. 7 i 8 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013. 

Ocenie podlega, czy projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację zasad wymienionych w 

art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r., tj.: 

- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania 

osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; 

- zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr z1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. w zakresie wymogów ochrony 

środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie zmian klimatu i 

łagodzenie jego skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz 

zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie nie może być udzielone na projekty 

prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. 

 

Ocena co najmniej neutralnego wpływu na realizację ww. zasad  dokonywana na podstawie 

oświadczenia i uzasadnienia wnioskodawcy. 

Ponadto w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju ocena sprawdzeniu podlega, czy realizacja 

projektu przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces 
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wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi) przeznaczonego do sprzedaży zagranicznej. W tym 

aspekcie sprawdzeniu podlega, czy proces ten uwzględnia co najmniej jedno z rozwiązań w zakresie: 

- zmniejszania emisji zanieczyszczeń, 

- zmniejszania energochłonności, 

- zmniejszania zużycia wody, 

- wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu, 

- wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Rozwiązanie takie powinno stanowić stały (niepomijalny), integralny element procesu 

technologicznego realizowanego przez wnioskodawcę w toku wytwarzania wyrobu lub świadczenia 

usługi przeznaczonego(-ej) do internacjonalizacji (nie odnosi się do rozwiązań dopiero planowanych 

lub przygotowywanych do wdrożenia). 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1 albo 2 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie ma co najmniej neutralnego wpływu na realizację którejkolwiek z zasad 

wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; 

1 pkt – projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację zasad wymienionych w art. 7 i 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 lecz realizacja projektu nie 

przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania 

produktu (wyrobu lub usługi) przeznaczonego do sprzedaży zagranicznej; 

2 pkt – projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację zasad wymienionych w art. 7 i 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz realizacja projektu 

przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania 

produktu (wyrobu lub usługi) przeznaczonego do sprzedaży zagranicznej.  



KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium 

„Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym wnioskodawcy są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług”. 

W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów oraz jednakowej liczby punktów w kryterium „Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym 

wnioskodawcy są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług”, wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały 

dodatnią ocenę w ramach kryterium „Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co 

najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.”  

W przypadku, gdy powyższe kryteria merytoryczne rozstrzygające nie są wystarczające do określenia kolejności projektów na liście ocenionych projektów, wsparcie w pierwszej 

kolejności jest przydawane projektom, które otrzymały większa liczbę punktów w kryterium „Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

Poddziałanie 1.3.1. WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP  

(18 kwietnia 2018 r.) 
 

 

I etap oceny 

Lp. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 
Wymagane minimum 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania. 0 lub 1 1 

2.  Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 0 lub 1 1 

3.  
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

poddziałania 1.3.1 POPW. 
0 lub 1 1 

4.  
Członkostwo wnioskodawcy w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym, które spełnia warunki wymienione w 

opisie kryterium. 
0 lub 1 1 

5.  Przedmiot projektu jest zgodny z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego oraz jego celami rozwoju. 0 lub 1 1 

W I etapie konieczne jest otrzymanie 5 punktów, aby wniosek przeszedł do oceny w II etapie. 

II etap oceny 

Lp. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 
Wymagane minimum 

1.  Projekt dotyczy wdrożenia prac badawczo-rozwojowych. 0,1 lub 2 1 

2.  Innowacyjność produktu. 0,1,2,3,4 lub 5 1 

3.  Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu oraz opłacalność projektu. 0,1,2 lub 3 1 

4.  Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania 1.3.1 POPW form inwestycji początkowej. 0 lub 1 1 

5.  Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. 0 lub 1 1 

6.  Przygotowanie do realizacji projektu. 0 lub 1 1 

7.  Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione. 0 lub 1 1 



8.  Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu. 0 lub 1 1 

9.  Projekt ma pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. 0 lub 1 0 

10.  Podmiot zarządzający ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym ma siedzibę na terytorium Polski Wschodniej. 0 lub 1 0 

11.  
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013. 
0,1 lub 2 1 

12.  Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia. 0, 1 lub 2 0 

13.  
Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch 

województw z Polski Wschodniej. 
0 lub 2 0 

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

1.  Innowacyjność produktu. 

2.  Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu oraz opłacalność projektu. 

3.  Wnioskowana intensywność wsparcia jest niższa od maksymalnej możliwej do uzyskania  zgodnie z zasadami poddziałania. 

4.  Stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt. 

 

I etap oceny 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
liczba 

punktów 
Wymagane minimum 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy 

w ramach poddziałania. 

- Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej tj. wnioskodawca oświadcza, że prowadzi działalność 

gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do 

odpowiedniego rejestru: 

 w przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 

adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

 w przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej 

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

0 lub 1 1 



II. Wnioskodawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania 

wsparcia w ramach poddziałania 1.3.1 POPW, tj. w odniesieniu do 

wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w: 

 art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 

 art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 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; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości; 

 art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014 – 2020. 

oraz 

 wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych 

przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia 

Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu), 

 na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji 

Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo 

za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym. 

III. Wnioskodawca oświadcza, że zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE nr 

651/2014 nie dokonał przeniesienia (zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 

61a rozporządzenia KE nr 651/2014) do zakładu, w którym ma zostać dokonana 



inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, w ciągu 

dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, oraz 

zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od 

zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o dofinansowanie.  

IV. Wnioskodawca oświadcza, że jest mikro, małym lub średnim 

przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE  L187 z 26.06. 2014 r., s. 1). 

V. Wnioskodawca oświadcza, że w ostatnim roku obrotowym trwającym 

przynajmniej 12 miesięcy zatrudniał co najmniej 5 pracowników. Pod uwagę 

bierze się średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w ostatnim 

zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy. 

VI. Wnioskodawca oświadcza, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku 

obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat 

poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o  dofinansowanie w konkursie, 

wysokość osiągniętych przychodów ze sprzedaży jest nie mniejsza niż 600 tys. 

PLN. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń wnioskodawcy zawartych 

w dokumentacji aplikacyjnej. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu 

dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w 

oparciu o dokumenty wskazane w regulaminie konkursu.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wnioskodawca nie spełnia przynajmniej jednego z warunków wymienionych w 

opisie kryterium, tym samym nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w 

ramach poddziałania; 

1 pkt – wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymienione w opisie kryterium i 

kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania. 



2.  Projekt jest realizowany na 

terytorium makroregionu Polski 

Wschodniej lub projekt jest 

realizowany w lokalizacjach 

wskazanych w regulaminie 

konkursu (dotyczy konkursów 

dedykowanych). 

Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego 

województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, 

podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Jeżeli realizacja 

projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca lokalizacji muszą 

znajdować się na terenie Polski Wschodniej. 

W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako 

miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału 

wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do 

użytkowania. 

LUB 

Projekt jest realizowany w lokalizacjach na terytorium co najmniej jednego 

województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, 

podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) wskazanych w 

regulaminie konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych). 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej 

lub projekt nie jest realizowany w lokalizacjach wskazanych w regulaminie konkursu 

(dotyczy konkursów dedykowanych). 

1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej lub 

projekt jest realizowany w lokalizacjach wskazanych w regulaminie konkursu (dotyczy 

konkursów dedykowanych). 

0 lub 1 1 

3.  Przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności 

wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia w ramach 

poddziałania 1.3.1 POPW. 

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach 

przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z 

możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 4 lub § 20 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.  

Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację, czy działalność, której dotyczy projekt 

może być wspierana w ramach poddziałania. Wykluczenie ze wsparcia będzie 

0 lub 1 1 



analizowane z uwzględnieniem rodzajów i przeznaczeń pomocy publicznej właściwej 

dla danego projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia; 

1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z 

możliwości uzyskania wsparcia. 

4.  Członkostwo wnioskodawcy 
w ponadregionalnym powiązaniu 
kooperacyjnym, które spełnia 
warunki wymienione w opisie 
kryterium. 

Wnioskodawca będący MŚP jest członkiem ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

(weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy będącego integralną 

częścią wniosku o dofinansowanie). 

Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie powiązanie kooperacyjne musi spełniać 

następujące warunki:  

 do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców (ocena w oparciu o 

dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. 

umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego);  

 przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub 

prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie 

tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze (ocena w 

oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie); 

 działalność powiazania koordynowana jest przez podmiot zarządzający 

powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

(ocena w oparciu o formalne dokumenty ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego);  

 w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie 

z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski 

Wschodniej (ocena w oparciu o informacje przedstawione we wniosku 

o dofinansowanie);  

0 lub 1 1 



 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie 

kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy (ocena w oparciu o 

formalne dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego).  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wnioskodawca będący MŚP nie jest członkiem ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku lub 

ponadregionalne powiązanie kooperacyjne, którego członkiem jest wnioskodawca nie 

spełnia któregokolwiek warunku określonego w opisie kryterium. 

1 pkt – wnioskodawca będący MŚP jest członkiem ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i 

jednocześnie ponadregionalne powiazanie kooperacyjne spełnia wszystkie warunki 

określone w opisie kryterium. 

5.  Przedmiot projektu jest zgodny 
z obszarem działalności 
powiązania kooperacyjnego oraz 
jego celami rozwoju. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z  obszarem działalności powiązania 

kooperacyjnego oraz czy służy realizacji celów rozwoju powiązania kooperacyjnego. 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach, w szczególności  formalnego dokumentu regulującego działalność 

powiązania.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – przedmiot projektu nie jest zgodny z obszarem działalności powiązania 

kooperacyjnego lub jego celami rozwoju. 

1 pkt – przedmiot projektu jest zgodny z obszarem działalności powiązania 

kooperacyjnego oraz/lub jego celami rozwoju. 

0 lub 1 1 

II etap oceny  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 



1.  Projekt dotyczy wdrożenia prac 

badawczo-rozwojowych. 

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych 

przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź zakupionych. 

Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą być bezpośrednio powiązane i kluczowe dla 

opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi), którego dotyczy projekt. Przez prace B+R 

należy rozumieć prace badawczo-rozwojowe zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1). 

Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie. Wnioskodawca musi 

dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty: 

- umowę w sprawie zakupu patentu, licencji, praw majątkowych do wyników prac badawczo-

rozwojowych, zapewniającą mu odpowiedni poziom uprawnień na potrzeby projektu lub 

- dokumentację księgową, formalne wewnętrzne raporty i opracowania, zgłoszenia 

patentowe wraz ze sprawozdaniem o stanie techniki, etc. potwierdzające w sposób 

niebudzący wątpliwości, że wnioskodawca przeprowadził we własnym zakresie prace B+R, 

które planuje wdrożyć w ramach projektu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1 lub 2 pkt., przy czym: 

0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych 

przez wnioskodawcę samodzielnie bądź zakupionych lub projekt dotyczy wdrożenia prac badawczo-

rozwojowych, ale nie mają one kluczowego znaczenia dla opracowania/udoskonalenia produktu 

(wyrobu lub usługi) lub kwestie praw własności intelektualnej nie są uregulowane prawnie. 

1 pkt – projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych zakupionych przez 

wnioskodawcę oraz mają one kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu 

(wyrobu lub usługi) oraz kwestie praw własności intelektualnej są uregulowane prawnie. 

2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez 

wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie oraz mają one kluczowe znaczenie dla 

opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi) oraz kwestie praw własności 

0, 1 lub 2 1 



intelektualnej są uregulowane prawnie. 

2.  Innowacyjność produktu. Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego 

rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych 

przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim 

i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla 

odbiorców produktu. 

W trakcie oceny premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym 

potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i 

średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług 

(zgodnie z klasyfikacją Eurostat) lub projekty dotyczące wdrożenia produktu, który powstał w wyniku 

rozwiązania opatentowanego bądź zgłoszonego do ochrony patentowej przez wnioskodawcę. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2, 3, 4 lub 5 pkt., przy czym: 

0 pkt – brak innowacji produktowej bądź innowacja produktowa ma poziom niższy niż poziom kraju 

(nowe cechy lub funkcjonalności wdrażanego produktu nie wyróżniają go w stosunku do produktów 

konkurencyjnych dostępnych na rynku krajowym) lub/i nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego 

produktu nie mają istotnego znaczenia dla odbiorców; 

1 pkt – innowacja produktowa na poziomie kraju (nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego 

0, 1,2,3,4 

lub 5 

 

1 



produktu wyróżniają go w stosunku do produktów konkurencyjnych dostępnych na rynku krajowym) 

i jednocześnie nowe funkcjonalności i cechy wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla 

odbiorców produktu. 

Jeśli projekt otrzyma 1 pkt zgodnie z wyżej opisaną metodologią, możliwe jest przyznanie 

dodatkowego 1 punktu za wystąpienie któregokolwiek z czterech aspektów (łącznie maksymalnie 4 

dodatkowe punkty): 

- innowacja produktowa ma poziom powyżej kraju – 1 pkt; 

- zastosowane w projekcie rozwiązanie ma potencjał do rozwoju branży lub rynku – 1 pkt; 

- projekt dotyczy wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych – 1 

pkt; 

- projekt dotyczy wdrożenia produktu, który powstał w wyniku rozwiązania opatentowanego 

bądź zgłoszonego do ochrony patentowej przez wnioskodawcę i w przedstawionym wraz ze 

zgłoszeniem Sprawozdaniu o stanie techniki lub dokumencie równoważnym w procedurze 

międzynarodowej uzyskano we wszystkich kategoriach odpowiednio ocenę A lub ocenę 

równoważną – 1 pkt. 

3.  Potencjał rynkowy produktu 

będącego efektem projektu oraz 

opłacalność projektu. 

W trakcie oceny będzie brane pod uwagę, czy: 

- produkt powstały w wyniku projektu będzie konkurencyjny w stosunku do istniejących na 

rynku (między innymi pod względem ceny, użyteczności, design), a w przypadku produktów 

nie mających odpowiednika na rynku planowane cechy i funkcjonalności produktu wskazują 

na możliwość uplasowania produktu na rynku; 

- produkt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje 

odbiorców, a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku wnioskodawca 

uwiarygodnił powstanie zapotrzebowania na produkt; 

- rynek docelowy został przez wnioskodawcę prawidłowo zdefiniowany w zakresie jego 

wielkości, tendencji rozwojowych i ostatecznego odbiorcy oraz przewidywana wielkość 

rynku dla danego produktu wskazuje na potencjalny sukces ekonomiczny projektu; 

- strategia wprowadzenia produktu na rynek jest efektywna i realna; 

0, 1, 2 lub 3 1 



- prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem produktu 

wskazuje na opłacalność projektu; 

- założenia i dane przyjęte przez wnioskodawcę przy określaniu potencjału rynkowego 

produktu (o których mowa powyżej) są realne. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

W oparciu o analizę ww. punktów możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt., przy czym: 

0 pkt – nierzetelne dane, brak opłacalności projektu; 

1 pkt – dane rzetelnie przedstawione, projekt wykazuje opłacalność na poziomie przeciętnym; 

2 pkt – dane rzetelnie przedstawione, wysoka opłacalność projektu; 

3 pkt – dane rzetelnie przedstawione, wysoka opłacalność projektu, produkt o dużym potencjale 

eksportowym. 



4.  Projekt dotyczy jednej z 

dopuszczalnych w ramach 

poddziałania 1.3.1 POPW form 

inwestycji początkowej.  

Pomoc może być przyznana dla MSP na jedną z następujących form inwestycji początkowej, 

określonych w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014: 

- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z 

dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio 

nieprodukowanych w zakładzie, 

- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z 

założeniem nowego zakładu. 

Ocenie podlega, czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form inwestycji początkowej. 

W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne 

muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową (tj. stanowić trzykrotność wartości 

księgowej) ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym 

rozpoczęcie prac. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione. 

0 lub 1 1 

5.  Wnioskodawca zapewnia 

finansowanie projektu. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania 

wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi 

wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem 

dofinansowania. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji 

aplikacyjnej, w tym w tabelach finansowych. W przypadku finansowania projektu również z innych, 

niż dotacja, zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność 

pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów 

potwierdzających zapewnienie finansowania.  

W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez 

wnioskodawcę kredytu musi być potwierdzona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie 

pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. W przypadku finansowania projektu 

0 lub 1 1 



pożyczką możliwość udzielenia pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym 

wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz przedłożonymi 

przez wnioskodawcę dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub 

w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta 

bankowego). 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz 

dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione - wnioskodawca nie zapewnia finansowania projektu; 

1 pkt – kryterium spełnione - wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. 

6.  Przygotowanie do realizacji 

projektu. 

Ocenie podlega: 

1. opis przygotowania wnioskodawcy do realizacji projektu (spójność i wiarygodność 

przedstawionych informacji/danych, w tym w zakresie planowanych do wykorzystania 

wyników B+R, realistyczny harmonogram projektu uwzględniający uzyskanie ewentualnych 

niezbędnych dokumentów administracyjnych); 

2. opis analizy ryzyka projektu (wnioskodawca dokonał rzetelnej analizy ryzyka i przewidział 

działania ograniczające zidentyfikowane ryzyka); 

3. zasoby techniczne i kadrowe wnioskodawcy do realizacji projektu (wnioskodawca wykazał, że 

posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego 

realizacji). 

4. harmonogram czasowy projektu, z którego wynika, że wnioskodawca nie rozpoczął realizacji 

projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o 

dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione.  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

0 lub 1 1 



dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

0 pkt – w przypadku, gdy zachodzi przynajmniej jedno z poniższych: 

- brak informacji/danych lub przedstawione informacje/dane są niespójne lub 

niewiarygodne; 

- wnioskodawca przedstawił nierealny harmonogram projektu, w tym pozyskania 

niezbędnych dokumentów administracyjnych; 

- ryzyko projektu podważa możliwość jego realizacji; 

- posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby wnioskodawcy są 

niewystarczające do realizacji projektu, 

- realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

1 pkt – w przypadku, gdy wszystkie wskazanie poniżej przesłanki zostały spełnione: 

- przedstawione informacje/dane są spójne i wiarygodne; 

- wnioskodawca przedstawił realny harmonogram projektu, w tym pozyskania niezbędnych 

dokumentów administracyjnych; 

- zaproponowane działania ograniczające zidentyfikowane ryzyka wskazują na możliwość 

zrealizowania projektu; 

- zasoby wnioskodawcy są wystarczające do realizacji projektu; 

- realizacja projektu została rozpoczęta po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

7.  Wydatki w ramach projektu są 

kwalifikowalne, racjonalne i 

uzasadnione. 

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą 

być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów 

projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Działania zaplanowane w ramach projektu są 

odpowiednie do skali i rodzaju działalności wnioskodawcy. 

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla 

poddziałania określonymi w regulaminie konkursu 

0 lub 1 1 



Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii 

wydatków. 

Sprawdzeniu podlega również, czy kwoty wskazane przez wnioskodawcę w złożonym wniosku są 

naliczone prawidłowo w zakresie: 

 minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach poddziałania (min. 1 mln PLN); 

 limitu pomocy publicznej możliwej do uzyskania przez wnioskodawcę, tj. 7 mln PLN 

(maksymalna wartość dofinansowania w ramach poddziałania); 

 intensywności wsparcia i limitów określonych w regulaminie konkursu; 

 rachunkowym. 

Przez „wydatki uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z 

realizacją działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest 

zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku. 

Przez „wydatki racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu 

zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. 

W przypadku uznania w kryterium 1, że projekt nie dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-

rozwojowych lub nie mają one kluczowego znaczenia dla opracowania/udoskonalenia produktu 

(wyrobu lub usługi) wszystkie zaplanowane wydatki zostaną uznane za nieracjonalne i 

nieuzasadnione w odniesieniu do celów poddziałania. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w tym zakresie wymaga jednocześnie 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, danych w zakresie źródeł finansowania, założeń i 

prognoz finansowych projektu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

0 pkt – wydatki nie są racjonalne lub uzasadnione lub zgodne z obowiązującymi limitami lub 

oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu procentowego określonego 



w regulaminie konkursu; 

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi limitami, 

a ewentualna korekta jest zgodna z zasadami określonymi w regulaminie konkursu. 

8.  Wskaźniki projektu są 

obiektywnie weryfikowalne i 

odzwierciedlają założone cele 

projektu. 

Ocenie podlega, czy efekty realizacji projektu są wyrażone poprzez wskazane i uzasadnione we 

wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu. W szczególności we wskaźnikach rezultatu 

obligatoryjnie należy podać wskaźniki odnoszące się bezpośrednio do nowych cech i funkcjonalności 

produktu będącego wynikiem projektu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie 

danych można było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie 

realizacji projektu i poziom docelowy. Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie 

jakich danych je skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach. Wskaźniki muszą 

odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników muszą być 

realne i adekwatne do założeń projektu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

0 pkt – wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie odzwierciedlają założonych 

celów projektu; 

1 pkt – wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu. 

0 lub 1 1 

9.  Projekt ma pozytywny wpływ na 

działalność gospodarczą członków 

ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego. 

Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu wystąpi pozytywny efekt kooperacji w odniesieniu 

do działalności gospodarczej minimum 2 członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 

(innych niż wnioskodawca), np. obniżenie kosztów, skrócenie czasu produkcji, wzrost przychodów, 

efektywniejsze wykorzystanie zasób i materiałów, wzrost zainteresowania ofertą rynkową 

podmiotów należących do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

0 pkt – brak wpływu, o którym mowa w kryterium; 

0 lub1 0 



1 pkt – zawarty we wniosku o dofinansowanie opis wskazuje na występowanie (w trakcie realizacji 

projektu lub po jego zakończeniu) pozytywnego efektu projektu odnoszącego się do działalności 

gospodarczej członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. 

10.  Podmiot zarządzający 

ponadregionalnym powiązaniem 

kooperacyjnym ma siedzibę na 

terytorium Polski Wschodniej. 

Ocenie podlega, czy podmiot zarządzający ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym, do 

którego należy wnioskodawca, posiada siedzibę na terytorium Polski Wschodniej. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione. 

0 lub 1 0 

11.  Projekt jest zgodny z zasadami 

horyzontalnymi wymienionymi 

w art. 7 i 8 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013. 

 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj.: 

1. Artykuł 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji: 

1) Równość szans kobiet i mężczyzn  

Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób w toku realizacji 
projektu uwzględni perspektywę równości szans kobiet i mężczyzn, w tym jakie podejmie 
działania mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w ramach realizowanych w 
projekcie zadań (wpływ pozytywny). 

Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do ww. zasady, o ile 

wnioskodawca wykaże, że w danym projekcie nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek 

działań w zakresie spełnienia ww. zasady. W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt jest 

zgodny z ww. zasadą.  

2) Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami  

Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób realizacja projektu będzie miała pozytywny 

wpływ na ww. zasadę poprzez zapewnienie dostępności produktów projektu dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

0, 1 lub 2 1 



Dopuszczalne jest uznanie neutralności poszczególnych produktów projektu w stosunku do 

ww. zasady, o ile wnioskodawca wykaże, że kwestia dostępności nie dotyczy danego 

produktu. Oznacza to brak jakiegokolwiek wpływu danego produktu na sytuację osób z 

niepełnosprawnościami. W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. 

zasadą.  

Zgodnie z ww. zasadą realizacja projektu nie może również przyczyniać się do nierównego 

traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, 

wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Realizacja obu zasad wymienionych w art. 7 rozporządzenia 1303/2013 będzie weryfikowana 

zgodnie z „Wytycznymi w zakresie w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. 

2. Artykuł 8 - Zrównoważony rozwój 

Wnioskodawca powinien, stosownie do charakteru projektu, uwzględnić wymogi ochrony 

środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestie dostosowania do zmian klimatu i 

łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz 

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska. 

Zgodnie z ww. zasadą wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą 

do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego (wpływ neutralny).  

Jednocześnie w ocenie badane jest, czy projekt ma pozytywny wpływ na ww. zasadę, tj. czy 

realizuje przynajmniej jedną z zasad 4R (reduce, reuse, recycle, repair), gdzie: 

 reduce dotyczy redukcji ilości opakowań i odpadów, 

 reuse oznacza możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości 

wielokrotnego użycia produktów, 

 recycle oznacza możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się użyć 

ponownie, 

 repair oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę. 

Wnioskodawca może wykazać pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach 



projektu nieobjęte zasadą 4R. W takiej sytuacji warunkiem uznania pozytywnego wpływu 

projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju jest wykazanie poprawy odpowiednich 

wskaźników co najmniej o 10% w porównaniu do stanu wartości bazowych. Przez wartość 

bazową uznaje się wartość wskaźnika w przedsiębiorstwie wnioskodawcy przed realizacją 

projektu. Jeżeli wnioskodawca nie prowadził dotychczas działalności, w ramach której 

realizowany jest projekt, odnosi wartość bazową do średnich wartości na rynku dla danej branży. 

Warunkiem uznania pozytywnego wpływu projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju jest 

odzwierciedlenie poszczególnych aspektów środowiskowych projektu, zarówno w przypadku 

wykazania aspektów dotyczących zasad 4R, jak również w przypadku wykazania aspektów 

nieobjętych zasadą 4R, we wskaźnikach i szczegółowe uzasadnienie każdego wskaźnika.  

Wnioskodawca może sam określić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na zasadę 

zrównoważonego rozwoju lub wybrać je ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 

EFRR, FS. Należy pamiętać, że wskaźniki będą monitorowane i raportowane w części 

sprawozdawczej wniosku o płatność.  

Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczenia i uzasadnienia wnioskodawcy. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1 lub 2 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt jest niezgodny z którąkolwiek z zasad wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013;  

1 pkt – projekt jest zgodny z zasadami wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 1303/2013, w tym 

ma neutralny wpływ na zasadę wymienioną w art. 8 rozporządzenia 1303/2013.  

2 pkt – projekt jest zgodny z zasadami wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 1303/2013, w tym 

ma pozytywny wpływ na zasadę wymienioną w art. 8 rozporządzenia 1303/2013.  



12.  Realizacja projektu przyczyni się 

do wzrostu zatrudnienia.  

Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu wnioskodawca utworzy nowe miejsca pracy (etaty 

liczone jako ekwiwalent czasu pracy (1 FTE)). 

W ramach kryterium stosowane będą następujące progi dotyczące utworzonych stałych miejsc 

pracy: 

Możliwe jest przyznanie 0, 1 lub 2 pkt., przy czym: 

0 pkt – brak nowych miejsc pracy; 

1 pkt – 1-20  utworzonych nowych miejsc pracy; 

2 pkt – 21 i więcej utworzonych nowych miejsc pracy.  

0, 1 lub 2 0 

13.  Przedmiot projektu wpisuje się w 

zakres regionalnych 

inteligentnych specjalizacji 

wspólnych dla co najmniej dwóch 

województw z Polski Wschodniej.  

Ocenie podlega, czy wskazany we wniosku przedmiot projektu wpisuje się w katalog regionalnych 

inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 2 pkt., przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

2 pkt – kryterium spełnione. 

0 lub 2 0 



KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium 

„Innowacyjność produktu”. 

W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów oraz jednakowej liczby punktów w kryterium „Innowacyjność produktu” wsparcie w pierwszej kolejności jest 

przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu”. 

W przypadku, gdy powyższe kryteria merytoryczne rozstrzygające nie są wystarczające do określenia kolejności projektów na liście ocenianych projektów, kolejność w odniesieniu 

do projektów z jednakową liczbą punktów (zarówno łączną, jak i w kryteriach rozstrzygających) ustala się według wnioskowanej intensywności wsparcia w zakresie wydatków 

inwestycyjnych. Preferowane będą projekty, dla których wnioskowana intensywność wsparcia wydatków inwestycyjnych jest niższa od maksymalnej  możliwej do uzyskania zgodnie 

z zasadami poddziałania, tj. im niższa intensywność wnioskowanego wsparcia wydatków inwestycyjnych, tym wyższe miejsce na liście rankingowej. 

W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności projektów na liście ocenianych projektów z jednakową liczbą punktów (zarówno łączną, jak i w kryteriach rozstrzygających) oraz 

na podstawie wnioskowanej intensywności wsparcia, kolejność projektów ustala się według stopy bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt (na podstawie 

danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających 

ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”.). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, których lokalizacja 

znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia. 

Podczas oceny merytorycznej w II etapie dokonywanej przez Panel Ekspertów można uzyskać maksymalnie 23 pkt. W punktowanych kryteriach Etapu II, z wyjątkiem kryteriów nr 9, 

10, 12 i 13, trzeba uzyskać min. 1 pkt, żeby móc uzyskać rekomendację do dofinansowania. Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania rekomendacji do dofinansowania jest 

określona w regulaminie konkursu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

  Poddziałanie 1.3.2. TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP  

(7 sierpnia 2018 r.)  

 

I ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów 
Wymagane 

minimum 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków konsorcjum w ramach poddziałania. 0 lub 1 1 

2.  Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 0 lub 1 1 

3.  
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

poddziałania. 

0 lub 1 1 

4.  Dysponowanie pozwoleniem na budowę.  0 lub 1 1 

W I etapie konieczne jest otrzymanie 4 punktów, aby projekt przeszedł do oceny w II etapie. 

II ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów 
Wymagane 

minimum 



1.  Zgodność projektu z celami i zasadami poddziałania. 0 lub 1  1 

2.  Innowacyjność produktu. 0, 5 lub 10 5 

3.  
Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu oraz opłacalność projektu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

lub 9 

7 

4.  
Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch 

województw z Polski Wschodniej.  

0 lub 1 1 

5.  Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione.   0 lub 1 1 

6.  Wnioskodawca i członkowie konsorcjum zapewniają finansowanie projektu. 0 lub 1 1 

7.  Przygotowanie do realizacji projektu. 0, 1 lub 5 1 

8.  Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014. 0 lub 1 1 

9.  Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu. 0 lub 1 1 

10.  Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia.  0, 1, 2, 3 lub 4 1 

11.  
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013. 

0, 1 lub 2 1 

12.  Wpływ projektu na obszary wiejskie.  0, 1 lub 2 0 

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

1.   Innowacyjność produktu. 

2.  Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu oraz opłacalność projektu. 



3.  Wnioskowana intensywność wsparcia jest niższa od maksymalnej możliwej do uzyskania zgodnie z zasadami poddziałania. 

4.  Stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt. 

Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania rekomendacji do dofinansowania jest określona w opisach poszczególnych kryteriów i wynosi 21 pkt. 

 

I ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków 

konsorcjum w ramach poddziałania.  

I. Wnioskodawca oświadcza, że projekt będzie realizowany wyłącznie w ramach 

konsorcjum, w którego skład wchodzi lider konsorcjum (wnioskodawca) oraz 

co najmniej 2 członków konsorcjum, gdzie każdy z nich jest mikro, małym lub 

średnim przedsiębiorstwem (MŚP) w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06. 2014 r., s. 1).  

Konsorcjum MŚP reprezentowane jest zgodnie z umową konsorcjum przez lidera 

(wnioskodawcę), który jest odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie wniosku 

oraz posiada wymagane pełnomocnictwa do reprezentowania członków 

konsorcjum. 

II. Co najmniej 1 MŚP z 3 ponoszących najwyższe wydatki w ramach projektu 

to podmiot, który nie jest powiązany z pozostałą dwójką w myśl art. 3 ust. 3 

Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014 obejmującego przedsiębiorstwa 

rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu. 

0 lub 1 1 



III. Minimum 70% (liczbowo - wynik liczony jest poprzez zaokrąglenie do pełnej 

liczby zgodnie z zasadami matematycznymi) członków konsorcjum (w tym 

wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem 

złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności gospodarczej, w wysokości 

nie mniejszej niż 10% szacowanych wydatków kwalifikowanych przypadających 

na danego członka konsorcjum, przynajmniej w jednym zamkniętym roku 

obrotowym (trwającym minimum 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających 

rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie w konkursie. 

IV. Wnioskodawca oświadcza, że wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum 

prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru: 

 w przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

(KRS) adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 w przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej 

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

V. Wnioskodawca oświadcza, że w odniesieniu do wnioskodawcy oraz członków 

konsorcjum nie zachodzą przesłanki określone w: 

 art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 

 art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 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; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

 art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 



Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 

 art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020; 

oraz 

 wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum nie znajdują się w trudnej 

sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa 

(w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 

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

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu); 

 na wnioskodawcy oraz członkach konsorcjum nie ciąży obowiązek zwrotu 

pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc 

przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem 

lub rynkiem wewnętrznym. 

VI. Wnioskodawca oświadcza, że wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum 

zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE nr 651/2014 nie dokonali 

przeniesienia (zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 61a rozporządzenia KE 

nr 651/2014) do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, 

której dotyczy wniosek o dofinansowanie, w ciągu dwóch lat poprzedzających 

złożenie wniosku o dofinansowanie, oraz zobowiązują się, że nie dokonają 

takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji 

początkowej, której dotyczy wniosek o dofinansowanie. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń i informacji 

wnioskodawcy zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. 

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie 

weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu 

o dokumenty wskazane w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 



0 pkt – wnioskodawca ani członkowie konsorcjum nie spełniają przynajmniej 

jednego z warunków wymienionych w opisie kryterium; 

1 pkt – wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum spełniają wszystkie warunki 

wymienione w opisie kryterium. 

2.  Projekt jest realizowany na terytorium 

makroregionu Polski Wschodniej. 

Ocenie podlega, czy miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co 

najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: 

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).  

Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca 

lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej. 

W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako 

miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału 

wnioskodawcy (członka konsorcjum), w której środek został zaewidencjonowany 

i przekazany do użytkowania.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 

1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 

0 lub 1 1 

3.  Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów 

działalności wykluczonych z możliwości 

uzyskania wsparcia w ramach poddziałania. 

Ocenie podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach 

poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania 

pomocy na podstawie § 4 lub § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z 

możliwości uzyskania wsparcia; 

1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych 

z możliwości uzyskania wsparcia. 

0 lub 1 1 



4.  Dysponowanie pozwoleniem na budowę. 

 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum dysponują 

wszystkimi pozwoleniami na budowę wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym 

do rozpoczęcia robót budowlanych.  

Kryterium uznaje się za spełnione także w przypadku dysponowania 

zawiadomieniem o wszczęciu postepowania w sprawie wydania ww. pozwolenia 

na budowę. 

W przypadku projektów, w których nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na 

budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca jest 

zobowiązany do podania szczegółowych informacji w tym zakresie we wniosku o 

dofinansowanie.  

Szczegółowe warunki dotyczące terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń 

na budowę i/lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem Budowlanym 

do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie) zostaną określone 

w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wnioskodawca nie przedstawił pozwolenia/pozwoleń na budowę lub 

zawiadomienia/zawiadomień o wszczęciu postepowania w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę wymaganych zgodnie z Prawem Budowlanym; 

1 pkt – wnioskodawca przedstawił wymagane prawem budowlanym 

pozwolenie/pozwolenia na budowę lub zawiadomienie/zawiadomienia o wszczęciu 

postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę albo zgodnie z 

przepisami prawa nie ma konieczności uzyskania pozwolenia/pozwoleń na budowę 

w przypadku planowanego do realizacji projektu. 

 

 

 

 

0 lub 1 1 



II ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1.  Zgodność projektu z celami i zasadami 

poddziałania. 

Ocenie podlega, czy projekt obejmuje łącznie: 

 inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,  

 rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych, 

 opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania 

i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-

warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie 

przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na 

rynek. 

Za spójną infrastrukturę uznaje się takie elementy infrastruktury, które wpisują się 

w koncepcję nowego produktu sieciowego. 

Ocenie podlega również, czy w ramach projektu utworzony zostanie produkt 

sieciowy. 

Poprzez produkt sieciowy rozumie się gotową do sprzedaży spakietyzowaną ofertę 

opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, 

funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący 

wyróżnik (markę) produktu. 

Niezbędne jest także wskazanie nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów 

pakietu/składowych projektu, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, 

stanowiących podstawę tworzenia produktu sieciowego. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

0 lub 1 1 



określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie jest zgodny z celami i zasadami poddziałania; 

1 pkt – projekt jest zgodny z celami i zasadami poddziałania. 

2.  Innowacyjność produktu. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy innowacji produktowej. 

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku 

OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez innowację produktową należy 

rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco 

ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi). 

W ramach poddziałania będą wspierane projekty innowacyjne co najmniej na skalę 

krajową (Polski). W toku oceny premiowane będą projekty dotyczące innowacji na 

skalę europejską (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA) tzn. 

produkt  posiada nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do produktów 

dostępnych na rynku europejskim (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej 

i EFTA).  

Nowe cechy produktu, niepowodujące zmiany przydatności użytkowej produktu, 

niezauważalne przez odbiorcę produktu oraz nieprzesądzające o jego 

konkurencyjności, nie będą stanowiły podstawy do uznania kryterium 

za spełnione. Wówczas tylko „formalnie” produkt jest znacząco zmieniony. 

Ocenie podlegają cechy nowego produktu w oparciu o informacje przedstawione 

we wniosku. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0, 5 lub 10 pkt, przy czym:  

0 pkt – brak innowacji produktowej bądź innowacja produktowa ma poziom niższy 

niż poziom kraju (nowe cechy lub funkcjonalności wdrażanego produktu nie 

0, 5 lub 10 5 



wyróżniają go w stosunku do produktów konkurencyjnych dostępnych na rynku 

krajowym) lub/i nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu nie mają 

istotnego znaczenia dla odbiorców; 

5 pkt – innowacja produktowa na poziomie kraju (nowe cechy i funkcjonalności 

wdrażanego produktu wyróżniają go w stosunku do produktów konkurencyjnych 

dostępnych na rynku krajowym) i jednocześnie nowe funkcjonalności i cechy 

wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu; 

10 pkt – innowacja produktowa ma poziom powyżej kraju (nowe cechy i 

funkcjonalności wdrażanego produktu wyróżniają go w stosunku do produktów 

konkurencyjnych dostępnych na rynkach krajowym i europejskim) i jednocześnie 

nowe funkcjonalności i cechy wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla 

odbiorców produktu. 

Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać co najmniej 5 pkt. 

3.  Potencjał rynkowy produktu będącego efektem 

projektu oraz opłacalność projektu.  

Ocenie podlega potencjał rynkowy produktu w oparciu o: 

1. Analizę rynku dla produktu: 

a. rynek docelowy został właściwie zdefiniowany w kontekście 

adresatów/odbiorców produktów (w tym wykazano ponadregionalne 

oddziaływanie produktu - popyt na nowoutworzony produkt jest 

generowany spoza regionu, na terenie którego produkt został utworzony); 

b. w kontekście zdefiniowanego segmentu rynku określono właściwie 

potrzeby, wymagania i preferencje klientów indywidualnych lub 

instytucjonalnych; 

c. przedstawiono realną analizę wielkości potencjalnego popytu 

w odniesieniu do obecnej i prognozowanej wielkości rynku; 

d. przedstawiono kompletną informację jak będzie funkcjonował produkt na 

rynku i jaką rolę będzie spełniał. 

2. Ocenę strategii produktu (wdrożeniowa i marketingowa): 

0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 lub 

9 
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a. strategia produktu jest realistyczna i uwzględnia potencjalne ryzyko; 

b. planowana strategia (część marketingowa) uwzględnia efektywne działania 

informacyjno-promocyjne wpływające na podniesienie świadomości 

klientów o oferowanym produkcie; 

c. proponowane kanały dystrybucji dla wdrażanego produktu zostały 

właściwie dobrane; 

d. strategia uprawdopodabnia sukces rynkowy projektu. 

3. Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu. 

Prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem 

produktu oraz stopa zwrotu z inwestycji: 

a. wskazuje na opłacalność projektu; 

b. przedstawiona przez wnioskodawcę prognoza finansowa jest realna 

(przedstawione wyliczenia poparte są wiarygodnymi uzasadnieniami). 

Kryterium będzie weryfikowane m.in. na podstawie wyliczonej przez 

wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźnika 

zaktualizowanej wartości netto dla inwestycji (NPV – Net Present Value) oraz 

analizy progu rentowności (BEP – break even point). Ponadto, weryfikacji 

będzie podlegać czy osiągane przychody pozwolą na pokrycie kosztów (w tym: 

wdrożenia, produkcji, działalności marketingowej itp.).  

Wnioskodawca powinien podać prognozowaną cenę produktu (wyrobu lub 

usługi) oraz wskazać podstawę, na jakiej oparł swoją kalkulację (np. własne 

badania rynkowe na reprezentatywnej grupie klientów). Tam, gdzie to 

możliwe, powinien również wskazać ceny produktów porównywalnych oraz 

uzasadnić, że cena produktu zapewnia generowanie przychodów, niezbędnych 

do utrzymania projektu w okresie trwałości.  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 



określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lub 9 pkt, przy czym: 

- W zakresie opisanym w pkt 1 możliwe jest przyznanie 0 lub 2 pkt.  

0 pkt –  nie spełniono któregokolwiek z podpunktów od a do d; 

2 pkt – spełniono wszystkie podpunkty od a do d. 

- W zakresie opisanym w pkt 2 możliwe jest przyznanie punktacji 0, 1, 2, 3 lub 4 

pkt, po 1 pkt dla każdego podpunktu oceny.  

- W zakresie opisanym w pkt 3, możliwe jest przyznanie 0 lub 3 pkt. 

0 pkt –  brak opłacalności projektu; 

3 pkt – prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać: 

- w pierwszym obszarze co najmniej 2 pkt,  

- w drugim obszarze co najmniej 2 pkt oraz  

- w trzecim obszarze 3 pkt. 

4.  Przedmiot projektu wpisuje się w zakres 

regionalnych inteligentnych specjalizacji 

wspólnych dla co najmniej dwóch województw z 

Polski Wschodniej.  

Ocenie podlega, czy wskazany we wniosku przedmiot projektu wpisuje się w 

katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch 

województw z Polski Wschodniej. 

Przedmiotowy katalog jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie 

internetowej konkursu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie wpisuje się w zakres RIS wspólnych dla co najmniej dwóch 

województw z Polski Wschodniej; 

1 pkt – projekt wpisuje się w zakres RIS wspólnych dla co najmniej dwóch 

0 lub 1  1 



województw z Polski Wschodniej. 

5.  Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, 

racjonalne i uzasadnione. 

Ocenie podlega, czy: 

I. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do 

objęcia wsparciem są kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne 

do zaplanowanych przez wnioskodawcę oraz członków konsorcjum działań 

i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Działania 

zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju działalności 

wnioskodawcy oraz członków konsorcjum. 

W ramach kryterium ocenia się również, czy wydatki są zgodne z kategoriami 

wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania określonymi w regulaminie 

konkursu. 

Przez „wydatki uzasadnione” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio 

związane z realizacją uznanych za kwalifikowane działań zaplanowanych 

w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji 

aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku. 

Przez „wydatki racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość jest dostosowana 

do zakresu zaplanowanych czynności. Nie są zawyżone ani zaniżone. 

II. Kwoty wskazane przez wnioskodawcę w złożonym wniosku są naliczone 

prawidłowo w zakresie: 

 minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach poddziałania 

(minimum 7 mln PLN); 

 intensywności wsparcia; 

 limitów: 

- minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości kosztów 

kwalifikowalnych – 80%, 

- minimalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z maksymalnie 3 

głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi 

0 lub 1 1 



przedmiotem wsparcia w ramach projektu – 50% wszystkich kosztów 

kwalifikowalnych, 

- maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z miejscami 

noclegowymi – 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, 

-  pozostałych określonych w regulaminie konkursu; 

 rachunkowym. 

III. Wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum zapewniają minimalny udział 

finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu, 

który wynosi: 

- 30% - w przypadku wnioskodawcy; 

- 1 % dla każdego z pozostałych członków konsorcjum. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

określonym w regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w tym zakresie wymaga jednocześnie aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, danych w zakresie źródeł finansowania, założeń i prognoz 

finansowych projektu. 

W przypadku uznania w kryterium „Zgodność projektu z celami i zasadami 

poddziałania”, że w ramach projektu nie zostanie utworzony produkt sieciowy, 

wszystkie zaplanowane wydatki zostaną uznane za nieracjonalne i nieuzasadnione 

w odniesieniu do celów poddziałania. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wydatki nie są kwalifikowalne, uzasadnione lub racjonalne lub zgodne 

z obowiązującymi limitami lub oceniający dokonali korekty wydatków 

kwalifikowalnych powyżej progu procentowego określonego w regulaminie 

konkursu; 

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne oraz zgodne 



z obowiązującymi limitami, a ewentualna korekta jest zgodna z zasadami 

określonymi w regulaminie konkursu. 

6.  Wnioskodawca i członkowie konsorcjum 

zapewniają finansowanie projektu. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum posiadają 

odpowiednie środki finansowe do sfinansowania swojej części wydatków w ramach 

projektu.  

Wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum muszą dysponować środkami 

finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności 

finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji 

aplikacyjnej, w tym w tabelach finansowych oraz (o ile dotyczy) w sprawozdaniach 

finansowych (co najmniej rachunek zysków i strat oraz bilans) za ostatnie trzy lata 

obrotowe (jeżeli przedsiębiorca działa krócej niż trzy lata to jest zobowiązany 

przedstawić sprawozdanie finansowe (co najmniej rachunek zysków i strat oraz 

bilans) za ostatni pełny rok obrotowy lub za dotychczasowy okres działalności lub 

przedstawić bilans otwarcia zgodnie ze stanem faktycznym na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie). 

W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja, zewnętrznych 

źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania 

takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów 

potwierdzających zapewnienie finansowania. 

W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania 

przez wnioskodawcę oraz członków konsorcjum kredytu musi być uwiarygodniona 

promesą kredytową, sporządzoną na podstawie pozytywnej oceny zdolności 

kredytowej. 

W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość udzielenia pożyczki musi 

być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy 

udzielenia pożyczki na realizację projektu oraz przedłożonymi dokumentami 

finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób 

fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta 

0 lub 1 
1 



bankowego). 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji 

aplikacyjnej oraz dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie 

finansowania. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt –  Wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum nie zapewniają finansowania 

projektu; 

1 pkt – Wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum zapewniają finansowanie 

projektu. 

7.  Przygotowanie do realizacji projektu. Ocenie podlega: 

1. opis przygotowania do realizacji projektu (spójność i wiarygodność 

przedstawionych informacji/danych, realistyczny harmonogram projektu 

uwzględniający uzyskanie niezbędnych dokumentów administracyjnych); 

2. opis analizy ryzyka projektu (wnioskodawca dokonał rzetelnej analizy ryzyka 

i przewidział działania ograniczające zidentyfikowane ryzyka) uwzględniającej 

również ryzyka wynikające ze współpracy w formie konsorcjum; 

3. zasoby techniczne i kadrowe wnioskodawcy oraz członków konsorcjum 

do realizacji projektu (wnioskodawca wykazał, że posiadane i planowane 

do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego realizacji). 

4. harmonogram czasowy projektu, w tym czy wnioskodawca oraz członkowie 

konsorcjum nie rozpoczęli realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

0, 1 lub 5 1 



określonym w regulaminie konkursu. 
 
Możliwe jest przyznanie 0, 1 lub 5 pkt, przy czym: 

0 pkt – w przypadku, gdy zachodzi przynajmniej jedno z poniższych: 

- brak informacji/danych lub przedstawione informacje/dane są niespójne lub 

niewiarygodne; 

- wnioskodawca przedstawił nierealny harmonogram projektu, w tym 

pozyskania niezbędnych dokumentów administracyjnych; 

- ryzyko projektu podważa możliwość jego realizacji; 

- posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby 

wnioskodawcy są niewystarczające do realizacji projektu; 

- realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

1 pkt – w przypadku, gdy wszystkie wskazane poniżej przesłanki zostały spełnione: 

- przedstawione informacje/dane są spójne i wiarygodne; 

- wnioskodawca przedstawił realny harmonogram projektu, w tym pozyskania 

niezbędnych dokumentów administracyjnych; 

- zaproponowane działania ograniczające zidentyfikowane ryzyka wskazują 

na możliwość zrealizowania projektu; 

- zasoby wnioskodawcy oraz członków konsorcjum są wystarczające 

do realizacji projektu; 

- realizacja projektu nie została rozpoczęta przed lub w dniu złożenia wniosku 

o dofinansowanie.  

5 pkt – jeżeli spełniono warunki niezbędne do uzyskania 1 pkt, a dodatkowo: 

- na dzień złożenia wniosku wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum 

wykazują gotowość do realizacji inwestycji, np. posiadają dla poszczególnych 



zadań prawomocne pozwolenia na budowę i/lub inne dokumenty wymagane 

zgodnie z Prawem budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych 

(np. zgłoszenie) albo jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie ma konieczności 

uzyskania pozwolenia/pozwoleń na budowę w przypadku planowanego 

do realizacji projektu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 

kryterium co najmniej 1 pkt. 

8.  Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z 

rozporządzeniem KE nr 651/2014. 

Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 pomoc może być przyznana dla MŚP 

na dowolną formę inwestycji początkowej, tj. jedną z następujących form:  

1. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 

związane z założeniem nowego zakładu, 

2. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 

związane z zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 

3. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 

związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie 

produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, 

4. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 

związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego 

istniejącego zakładu. 

Ocenie podlega, czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form inwestycji 

początkowej.  

Spełnienie warunku inwestycji początkowej badane jest w odniesieniu 

do wnioskodawcy i każdego członka konsorcjum ponoszącego wydatki 

inwestycyjne. 

Co najmniej jedna z realizowanych w ramach projektu inwestycji początkowych 

musi mieć formę opisaną w pkt 1 lub 3. 

W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację produkcji istniejącego 

0 lub 1  1 



zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość 

księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym 

poprzedzającym rozpoczęcie prac.  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

określonym w regulaminie konkursu. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie dotyczy inwestycji początkowej lub żadna inwestycja 

początkowa nie ma formy opisanej w pkt 1 lub 3; 

1 pkt – projekt dotyczy inwestycji początkowej i co najmniej jedna inwestycja 

początkowa ma formę opisaną w pkt 1 lub 3. 

9.  Wskaźniki projektu są obiektywnie 

weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele 

projektu. 

Ocenie podlega, czy efekty realizacji projektu są wyrażone poprzez wskazane 

i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu. 

W szczególności we wskaźnikach rezultatu obligatoryjnie należy podać wskaźniki 

odnoszące się bezpośrednio do nowych cech i funkcjonalności produktu sieciowego 

będącego wynikiem projektu. 

Wnioskodawca, podając wskaźniki, musi wskazać, na podstawie jakich danych je 

skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach tak, aby można było 

obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji 

projektu i poziom docelowy. 

Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty.  

Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń 

projektu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

określonym w regulaminie konkursu. 

0 lub 1 
1 



Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie 

odzwierciedlają założonych celów projektu; 

1 pkt – wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają 

założone cele projektu. 

10.  Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu 

zatrudnienia.  

Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu wnioskodawca oraz członkowie 

konsorcjum zakładają utworzenie co najmniej 10 etatów liczonych dla całego 

projektu i utrzymanych w okresie trwałości (utworzonych w miejscu realizacji 

projektu) liczonych jako ekwiwalent czasu pracy (10 FTE). 

Wnioskodawca może uzyskać dodatkowe punkty w przypadku zaplanowania 

utworzenia w ramach projektu powyżej 10 etatów (utworzonych w miejscu 

realizacji projektu) liczonych jako ekwiwalent czasu pracy (10 FTE). 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2, 3 lub 4 pkt, przy czym: 

0 pkt – utworzonych mniej niż 10 miejsc pracy; 

1 pkt – 10 utworzonych nowych miejsc pracy; 

2 pkt – 11- 15 utworzonych nowych miejsc pracy; 

3 pkt – 16 - 20 utworzonych nowych miejsc pracy; 

4 pkt – 21 i więcej utworzonych nowych miejsc pracy. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 

kryterium co najmniej 1 pkt. 

0, 1, 2, 3 lub 

4 

1 

11.  Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi 

wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi 

w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r., tj.:  

 

0, 1 lub 2 1 



1. Artykuł 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji:  

1) Równość szans kobiet i mężczyzn  

Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób w toku 

realizacji projektu przez wnioskodawcę oraz członków konsorcjum będzie 

uwzględniona perspektywa równości szans kobiet i mężczyzn, w tym jakie 

będą podjęte działania mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn 

w ramach realizowanych w projekcie zadań (wpływ pozytywny).  

Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do ww. zasady, 

o ile wnioskodawca wykaże, że w danym projekcie nie jest możliwe 

zrealizowanie jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady. W 

takiej sytuacji również uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. zasadą. 

2) Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób realizacja projektu będzie 

miała pozytywny wpływ na ww. zasadę poprzez zapewnienie dostępności 

produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dopuszczalne jest uznanie neutralności poszczególnych produktów projektu 

w stosunku do ww. zasady, o ile wnioskodawca wykaże, że kwestia 

dostępności nie dotyczy danego produktu. Oznacza to brak jakiegokolwiek 

wpływu danego produktu na sytuację osób z niepełnosprawnościami. W takiej 

sytuacji również uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. zasadą. 

Zgodnie z ww. zasadą realizacja projektu nie może również przyczyniać się 

do nierównego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie 

etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, 

wiek lub orientację seksualną. 

Realizacja obu zasad wymienionych w art. 7 rozporządzenia 1303/2013 będzie 

weryfikowana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 



z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020”. 

2. Artykuł 8 - Zrównoważony rozwój 

Wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum powinni, stosownie do 

charakteru projektu, uwzględnić wymogi ochrony środowiska i efektywnego 

gospodarowania zasobami, kwestie dostosowania do zmian klimatu 

i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski 

żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym 

z ochroną środowiska. 

Zgodnie z ww. zasadą wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, 

które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego (wpływ neutralny). 

Jednocześnie w ocenie badane jest, czy projekt ma pozytywny wpływ na ww. 

zasadę, tj. czy realizuje przynajmniej jedną z zasad 4R (reduce, reuse, recycle, 

repair), gdzie: 

 reduce dotyczy redukcji ilości opakowań i odpadów, 

 reuse oznacza możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych 

oraz możliwości wielokrotnego użycia produktów, 

 recycle oznacza możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których 

nie daje się użyć ponownie, 

 repair oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego 

opłacalną naprawę. 

Należy wykazać pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach 

projektu nieobjęte zasadą 4R. W takiej sytuacji warunkiem uznania 

pozytywnego wpływu projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju jest 

wykazanie poprawy odpowiednich wskaźników co najmniej o 10% 

w porównaniu do stanu wartości bazowych. Przez wartość bazową uznaje się 

wartość wskaźnika przed realizacją projektu. Jeżeli nie była prowadzona 



dotychczas działalność, w ramach której realizowany jest projekt, wartość 

bazowa odnosi się do średnich wartości na rynku dla danej branży. 

Warunkiem uznania pozytywnego wpływu projektu na zasadę 

zrównoważonego rozwoju jest odzwierciedlenie poszczególnych aspektów 

środowiskowych projektu, zarówno w przypadku wykazania aspektów 

dotyczących zasad 4R, jak również w przypadku wykazania aspektów 

nieobjętych zasadą 4R, we wskaźnikach i szczegółowe uzasadnienie każdego 

wskaźnika.  

Wnioskodawca może sam określić wskaźniki potwierdzające pozytywny 

wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju lub wybrać je ze Wspólnej Listy 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFRR, FS. Należy pamiętać, że wskaźniki 

będą monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku 

o płatność. 

Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczenia i uzasadnienia wnioskodawcy. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

określonym w regulaminie konkursu. 

 

Możliwe jest przyznanie 0, 1 lub 2 pkt., przy czym: 

0 pkt – projekt jest niezgodny z którąkolwiek z zasad wymienionych w art. 7 i 8 

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

1 pkt – projekt jest zgodny z zasadami wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 

1303/2013, w tym ma neutralny wpływ na zasadę wymienioną w art. 8 

rozporządzenia 1303/2013; 

2 pkt – projekt jest zgodny z zasadami wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 

1303/2013, w tym ma pozytywny wpływ na zasadę wymienioną w art. 8 

rozporządzenia 1303/2013. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 

kryterium co najmniej 1 pkt. 



12.  Wpływ projektu na obszary wiejskie.  Ocenie podlega, czy: 

a. członkowie konsorcjum posiadają siedziby na obszarach wiejskich, 

b. projekt zlokalizowany jest na obszarach wiejskich. 

Obszary wiejskie rozumiane są jako gminy wiejskie lub wiejsko-miejskie.  

Lokalizacja projektu na obszarze wiejskim oznacza, że co najmniej jedna 

z maksymalnie trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych projektu 

będących przedmiotem wsparcia, z którą wiążą się wydatki inwestycyjne, będzie 

w całości zlokalizowana w gminie wiejskiej lub gminie wiejsko-miejskiej. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1 lub 2 pkt, przy czym:  

0 pkt - mniej niż 50% członków konsorcjum (w tym wnioskodawca) ma siedzibę 

na obszarach wiejskich lub nie jest to właściwie opisane we wniosku o 

dofinansowanie oraz projekt nie jest zlokalizowany na obszarach wiejskich; 

1 pkt – co najmniej 50% członków konsorcjum (w tym wnioskodawca) ma siedzibę 

na obszarach wiejskich lub projekt jest zlokalizowany na obszarach wiejskich;  

2 pkt - co najmniej 50% członków konsorcjum (w tym wnioskodawca) ma siedzibę 

na obszarach wiejskich oraz projekt jest zlokalizowany na obszarach wiejskich. 

0, 1 lub 2 0 

 

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium 

„Innowacyjność produktu”.  

W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów oraz jednakowej liczby punktów w kryterium „Innowacyjność produktu” wsparcie w pierwszej kolejności jest 

przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu oraz opłacalność projektu”. 

W przypadku, gdy powyższe kryteria merytoryczne rozstrzygające nie są wystarczające do określenia kolejności projektów na liście ocenionych projektów, kolejność w odniesieniu 

do projektów z jednakową liczbą punktów (zarówno łączną, jak i w kryteriach rozstrzygających) ustala się według wnioskowanej intensywności wsparcia w zakresie wydatków 

inwestycyjnych. Preferowane będą projekty, dla których wnioskowana intensywność wsparcia wydatków inwestycyjnych jest niższa od maksymalnej możliwej do uzyskania  

zgodnie z zasadami poddziałania, tj. im niższa intensywność wnioskowanego wsparcia wydatków inwestycyjnych, tym wyższe miejsce na liście ocenionych projektów. 



W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności projektów na liście ocenionych projektów  z jednakową liczbą punktów (zarówno łączną, jak i w kryteriach rozstrzygających) 

oraz na podstawie wnioskowanej intensywności wsparcia, kolejność projektów ustala się według stopy bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt (na podstawie 

danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających 

ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, których 

lokalizacja znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia. W przypadku lokalizacji projektu na terenie więcej niż jednego powiatu, będzie decydowała średnia wskaźnika 

stopy bezrobocia z tych powiatów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

Działanie 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ  

(18 kwietnia 2018 r.) 
 

I ETAP (AUDYT, STRATEGIA) 

I ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania 0 lub 1 1 

2.  Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 0 lub 1 1 

3.  Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.4 POPW. 0 lub 1 1 

4.   Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w terminie zgodnym z zasadami działania. 0 lub 1 1 

5.  
Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w 

regulaminie konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową.  

0 lub 1 1 

W I etapie oceny należy spełnić wszystkie kryteria łącznie i otrzymać 5 pkt, aby projekt mógł być oceniany w II etapie 

 

II ETAP OCENY – PANEL EKSPERTÓW 

Lp. Nazwa kryterium Liczba Wymagane 



punktów minimum 

1.  Wnioskodawca posiada odpowiednią wiedzę pozwalającą na realizację projektu, ma sprecyzowane oczekiwania rezultatów audytu 

oraz jest zdeterminowany do wdrażania działań z niego wynikających.  

0, 1, 2 lub 3 1 

2.  Cel projektu oraz działania zaplanowane w projekcie wpisują się w obszar wzornictwa oraz w cele działania 1.4 POPW. 0, 1, 2 lub 3 1 

3.  Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. 0 lub 1 1 

4.  Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione. 0 lub 1 1 

5.  Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z 

Polski Wschodniej. 

0 lub 1 0 

6.  Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby 

posiadające niezbędne kwalifikacje. 

0, 1, 2 lub 3 1 

7.  Poziom bezrobocia w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu. od 0 do 1 0 

8.  Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013. 

0 lub 1 1 

Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej wynosi 14. 

Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania rekomendacji do dofinansowania jest określona w regulaminie konkursu. 

I ETAP (AUDYT, STRATEGIA) 

I ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy.  I. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu 

Polski Wschodniej. Wnioskodawca oświadcza, że prowadzi działalność 

0 lub 1 1 



gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-

mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru: 

 W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres 

siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski 

Wschodniej; 

 W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na 

terytorium Polski Wschodniej.  

II. Wnioskodawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania 

wsparcia w ramach działania 1.4 POPW, tj. w odniesieniu do wnioskodawcy nie 

zachodzą przesłanki określone w: 

 art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 

 art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 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; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości; 

 art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 

2020 

oraz 

 wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych 

przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia Komisji 



(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

 na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji 

Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo 

członkowskie za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym. 

III. Wnioskodawca oświadcza, że jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 

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

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE  L187 z 26.06. 

2014 r., s. 1). 

IV. Wnioskodawca oświadcza, że przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej 

jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy. W przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie zobowiązanych do 

stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. 

V. Wnioskodawca oświadcza, że w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 

miesięcy wnioskodawca zatrudniał co najmniej 5 pracowników. Pod uwagę 

bierze się średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w ostatnim 

zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy. 

VI. Wnioskodawca oświadcza, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym 

(trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w 

którym złożył wniosek o  dofinansowanie w konkursie, wysokość osiągniętych 

przychodów ze sprzedaży jest nie mniejsza niż 600 tys. PLN. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń wnioskodawcy zawartych 

w dokumentacji aplikacyjnej. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana 

zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu 

o dokumenty wskazane w regulaminie konkursu.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wnioskodawca nie spełnia przynajmniej jednego z warunków wymienionych w opisie 



kryterium, a tym samym nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach działania; 

1 pkt – wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymienione w opisie kryterium i kwalifikuje 

się do uzyskania dofinansowania w ramach działania. 

2.  Projekt jest realizowany na 

terytorium makroregionu Polski 

Wschodniej. 

Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa 

makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej  

1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej  

0 lub 1 1 

3.  Przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności wykluczonych 

z możliwości uzyskania wsparcia 

w ramach działania 1.4 POPW. 

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach 

przedmiotowego działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania 

pomocy na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 
wsparcia; 

1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania wsparcia. 

0 lub 1 1 

4.  Rozpoczęcie realizacji projektu 

nastąpi w terminie zgodnym z 

zasadami działania. 

 

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku oraz załącznikach weryfikacji podlega, 

czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto, weryfikacji 

podlega, czy w umowie warunkowej zawartej z wykonawcą zawarto warunek uzależniający 

obowiązywanie umowy od umieszczenia projektu wnioskodawcy na liście projektów 

spełniających kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny opublikowanej na 

stronie internetowej PARP albo warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania 

informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania. Jednocześnie, harmonogram realizacji 

projektu uwzględnia zapisy umowy warunkowej dotyczące daty jej obowiązywania. 

0 lub 1 1 



W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu złożenia wniosku 

o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione. 

5.  Wnioskodawca przeprowadził 
postępowanie ofertowe i dokonał 
wyboru wykonawcy zgodnie z 
wymogami określonymi w 
regulaminie konkursu oraz podpisał 
z nim umowę warunkową.  

Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej przedstawia informacje i dokumenty dotyczące 

procesu wyboru wykonawcy, w szczególności: 

 kopię zapytania ofertowego; 

 informację o terminie i miejscu publikacji zapytania ofertowego; 

 kopię dokumentacji potwierdzającej skierowanie zapytania ofertowego do minimum 

trzech potencjalnych wykonawców (jeśli dotyczy); 

 kopię protokołu wyboru wykonawcy; 

 umowę warunkową zawartą z wybranym wykonawcą audytu wzorniczego. 

Kryterium zostanie ocenione w oparciu o powyższe dokumenty.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wnioskodawca nie przeprowadził postępowania ofertowego lub dokonał wyboru 

wykonawcy niezgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu lub nie podpisał 

umowy warunkowej z wykonawcą audytu wzorniczego. 

1 pkt – wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy 

zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu oraz podpisał umowę warunkową 

z wykonawcą audytu wzorniczego. 

 

 

0 lub 1 1 



II ETAP OCENY – PANEL EKSPERTÓW 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1.  Wnioskodawca posiada 

odpowiednią wiedzę pozwalającą 

na realizację projektu, ma 

sprecyzowane oczekiwania 

rezultatów audytu oraz jest 

zdeterminowany do wdrażania 

działań z niego wynikających. 

W ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy: 

- świadomość kadry zarządzającej, a w przypadku osób fizycznych wykonujących 

działalność gospodarczą, właściciela, celów audytu wzorniczego oraz jego możliwych 

konsekwencji dla firmy (audyt wzorniczy może przynieść korzyści jedynie w przypadku, 

gdy zarząd wnioskodawcy będzie aktywnie w nim uczestniczył i będzie zdeterminowany 

do wdrażania działań z niego wynikających); 

- gotowość do realizacji działań poaudytowych i poniesienia kosztów z nimi związanych 

oraz zapewnienia źródeł finansowania tych działań; 

- znajomość projektu i jego celów przez kadrę zarządzającą, a w przypadku osób fizycznych 

wykonujących działalność gospodarczą, przez właściciela (zdolność do wyjaśnienia 

znaczenia projektu dla dalszego rozwoju firmy, znajomość odbiorców firmy i ich potrzeb, 

zdolność do określenia oczekiwanych efektów projektu); 

- wnioskodawca wyznaczył przedstawicieli do udziału w projekcie, wśród których znajduje 

się właściciel bądź członek organu zarządzającego lub wspólnik. 

Ocena tego kryterium będzie przeprowadzana na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz 

rozmowy z przedstawicielem kadry zarządzającej. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione w stopniu dostatecznym; 

2 pkt – kryterium spełnione w stopniu dobrym; 

0, 1, 2 lub 3 1 



3 pkt – kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium co 

najmniej 1 pkt. 

2.  Cel projektu oraz działania 

zaplanowane w projekcie 

wpisują się w obszar wzornictwa 

oraz w cele działania 1.4 POPW 

Cele projektu, określone przez wnioskodawcę działania zaplanowane w audycie wzorniczym oraz 

zaproponowana metodologia musi wpisywać się w obszar wzornictwa i gwarantować osiągnięcie 

celów działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW.  

W ocenie kryterium będą brane pod uwagę następujące elementy: 

- zakres zaplanowanych przez wykonawcę działań i ich zasadność w kontekście potrzeb 

wnioskodawcy oraz ich możliwy wpływ na rozwój wnioskodawcy; 

- metodologia przeprowadzenia audytu wzorniczego; 

- adekwatność zaproponowanych działań w kontekście działalności prowadzonej przez 

wnioskodawcę na terenie Polski Wschodniej oraz oczekiwanych efektów działania 

w Polsce Wschodniej. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione (cele projektu lub działania zaplanowane w projekcie nie wpisują 

się w obszar wzornictwa lub w cele działania 1.4 POPW); 

1 pkt – kryterium spełnione w stopniu dostatecznym; 

2 pkt – kryterium spełnione w stopniu dobrym; 

3 pkt – kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium co 

najmniej 1 pkt. 

0, 1,2 lub 3 1 

3.  Wnioskodawca zapewnia 

finansowanie projektu. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację I 

Etapu. 

Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, a 

0 lub 1 1 



także w zawartych we wniosku informacjach odnośnie do możliwości pozyskania finansowania 

zewnętrznego przez wnioskodawcę. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 

pkt. 

4.  Wydatki w ramach projektu są 

kwalifikowalne, racjonalne 

i uzasadnione. 

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem 

muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez wnioskodawcę 

działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania. Działania zaplanowane w ramach 

projektu są odpowiednie do skali i rodzaju działalności wnioskodawcy. 

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych 

dla działania określonymi w regulaminie konkursu.  

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich 

kategorii wydatków. 

Sprawdzeniu podlega również, czy kwoty wskazane przez wnioskodawcę w złożonym wniosku są 

naliczone prawidłowo w zakresie: 

 limitu pomocy możliwej do uzyskania przez wnioskodawcę tj. 100 000 PLN (maksymalna 

wartość dofinansowania w ramach działania); 

 rachunkowym. 

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją 

działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany 

wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku. 

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu 

0 lub 1 1 



zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wydatki nie są racjonalne lub wydatki są nieuzasadnione lub niezgodne z obowiązującymi 

limitami; 

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione, zgodne z obowiązującymi limitami. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 

pkt. 

5.  Przedmiot projektu wpisuje się w 

zakres regionalnych 

inteligentnych specjalizacji 

wspólnych dla co najmniej 

dwóch województw z Polski 

Wschodniej. 

Wskazany we wniosku przedmiot projektu (przedmiot działalności wnioskodawcy, której dotyczy 

audyt wzorniczy) wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co 

najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione.  

0 lub 1 0 

6.  Wskazany wykonawca posiada 

potencjał niezbędny do 

należytego świadczenia usług 

oraz zapewnia ich realizację przez 

osoby posiadające niezbędne 

kwalifikacje. 

Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju 

produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z 

wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał 

doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych 

branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i 

wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach 

dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą 

doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres 

zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. 

Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada 

0, 1, 2 lub 3 1 



doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii 

rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym 

zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert 

posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w różnych 

branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i 

wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w 

projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją 

potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, 

przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. 

Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane 

doświadczenie w zakresie wzornictwa. 

W ocenie będą brane następujące elementy:  

- doświadczenie i kompetencje wykonawcy (dodatkowym atutem będzie doświadczenie 

w branży, w której działa wnioskodawca, doświadczenie w projektowaniu produktów);  

- doświadczenie i kompetencje zaproponowanych ekspertów (liczba ekspertów, 

komplementarność ich kompetencji i doświadczenia, dopasowanie ekspertów do potrzeb 

danego wnioskodawcy). 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt, przy czym: 

0 pkt – wskazany wykonawca nie posiada potencjału do należytego świadczenia usług lub nie 

zapewnia ich realizacji przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje; 

1 pkt – kryterium spełnione w stopniu dostatecznym; 

2 pkt – kryterium spełnione w stopniu dobrym; 

3 pkt – kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym.  

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 

pkt. 



7.  Poziom bezrobocia w powiecie 

Polski Wschodniej, w którym 

znajduje się lokalizacja projektu. 

Ocena na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, 

podregionów i powiatów” – stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy 

poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych 

zawodowo) w %”. 

Możliwe jest przyznanie punktacji z zakresu <0-1> pkt 

Liczba punktów ustalana będzie zgodnie ze wzorem: 

 gdzie: 

 – liczba punktów w ramach kryterium; 

Br – stopa bezrobocia w powiecie w którym znajduje się realizacja projektu 

Bmin – minimalna stopa bezrobocia w powiatach makroregionu, tj. ….. 

Bmax – maksymalna stopa bezrobocia w powiatach makroregionu, tj. ….. 

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.  

Zaokrąglając liczbę z wartościami dziesiętnymi, należy odrzucić pewną liczbę cyfr końcowych 

i zastosować poniższe zasady: 

Zasada 1. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić 

z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian); 

Zasada 2. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić 

z nadmiarem. 

od 0 do  1 0 

8.  Projekt jest zgodny z zasadami 

horyzontalnymi wymienionymi 

w art. 7 i 8 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013. 

 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj.: 

3. Artykuł 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji: 

1) Równość szans kobiet i mężczyzn  

Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób w toku realizacji 
projektu uwzględni perspektywę równości szans kobiet i mężczyzn, w tym jakie podejmie 
działania mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w ramach realizowanych w 

0 lub 1 1 



projekcie zadań (wpływ pozytywny). 

Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do ww. zasady, o ile 

wnioskodawca wykaże, że w danym projekcie nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek 

działań w zakresie spełnienia ww. zasady. W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt 

jest zgodny z ww. zasadą.  

2) Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami  

Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób realizacja projektu będzie miała 

pozytywny wpływ na ww. zasadę poprzez zapewnienie dostępności produktów projektu 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dopuszczalne jest uznanie neutralności poszczególnych produktów projektu w stosunku 

do ww. zasady, o ile wnioskodawca wykaże, że kwestia dostępności nie dotyczy danego 

produktu. Oznacza to brak jakiegokolwiek wpływu danego produktu na sytuację osób z 

niepełnosprawnościami. W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. 

zasadą.  

Zgodnie z ww. zasadą realizacja projektu nie może również przyczyniać się do nierównego 

traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, 

wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Realizacja obu zasad wymienionych w art. 7 rozporządzenia 1303/2013 będzie weryfikowana 

zgodnie z „Wytycznymi w zakresie w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. 

4. Artykuł 8 - Zrównoważony rozwój  

Wnioskodawca powinien, stosownie do charakteru projektu, uwzględnić wymogi ochrony 
środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestie dostosowania do zmian 
klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe 
oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska. 

Zgodnie z ww. zasadą wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie 
prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.  



Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia wnioskodawcy. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt jest niezgodny z którąkolwiek z zasad wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia nr 

1303/2013; 

1 pkt – projekt jest zgodny z zasadami wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 1303/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

Działanie 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ  

Etap II 

(18 kwietnia 2018 r.) 

 
II ETAP (WDROŻENIE STRATEGII) 

I ETAP OCENY 



Lp. Nazwa kryterium 
Liczba 

Punktów  
Wymagane minimum 

 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.   0 lub 1 1 

2.  Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 0 lub 1 1 

3.  
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

działania 1.4 POPW. 
0 lub 1 1 

4.  Wnioskodawca prawidłowo wykorzystał pomoc finansową otrzymaną w ramach I Etapu Działania 1.4 POPW. 0 lub 1 1 

W I etapie oceny należy spełnić wszystkie kryteria łącznie i otrzymać 4 pkt., aby projekt mógł być oceniany w II etapie. 

 

II ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium 
Sposób 

oceny 
Wymagane minimum 

1.  Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji. 0 lub 1 1 

2.  Proces projektowy oraz wdrożenie zostały odpowiednio zaplanowane. 0 lub 1 1 

3.  
Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz wynikają bezpośrednio z Etapu I 

Działania 1.4 POPW. 
0 lub 1 1 

4.  Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu. 0 lub 1 1 

5.  Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. 0 lub 1 1 



6.  Projekt dotyczy dopuszczalnej w ramach działania 1.4 POPW formy inwestycji początkowej (jeśli dotyczy). 0 lub 1 1 (jeśli dotyczy) 

7.  Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu. 0 lub 1 1 

8.  
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013. 
0 lub 1 1 

W II etapie oceny projekt może otrzymać maksymalnie 8 pkt.  

 
 

I ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Sposób 

oceny 

Wymagane 

minimum 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy w 

ramach działania.  

I. I. Wnioskodawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

działania 1.4 POPW. W odniesieniu do wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w: 

- art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 

- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

- 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; 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

- art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości; 

- art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

0 lub 1 1 



oraz 

- wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 

pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu); 

- na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 

uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem lub 

rynkiem wewnętrznym. 

II. Wnioskodawca oświadcza, że zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE nr 651/2014 nie dokonał 

przeniesienia (zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 61a rozporządzenia KE nr 651/2014) 

do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o 

dofinansowanie, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, oraz 

zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia 

inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o dofinansowanie. (jeśli dotyczy) 

III. Wnioskodawca oświadcza, że jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE  L187 z 26.06. 2014 r., s. 1). 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń wnioskodawcy zawartych w dokumentacji 

aplikacyjnej. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja 

spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w regulaminie 

konkursu.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wnioskodawca nie spełnia przynajmniej jednego warunku wymienionego w opisie kryterium, tym 

samym nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach działania; 

1 pkt – wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymienione w opisie kryterium, tym samym kwalifikuje 

się do uzyskania dofinansowania w ramach działania. 



2.  Projekt jest realizowany na 

terytorium makroregionu Polski 

Wschodniej. 

Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu 

Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-

mazurskie) Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca lokalizacji 

muszą się znajdować na terenie Polski Wschodniej. 

W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji 

projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został 

zaewidencjonowany. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej;  

1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 

0 lub 1 1 

3.  Przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności wykluczonych 

z możliwości uzyskania wsparcia 

w ramach działania 1.4 POPW. 

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego 

działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 4 lub 

§ 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.  

Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację, czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w 
ramach działania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem rodzajów i przeznaczeń 
pomocy publicznej właściwej dla danego projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków 
kwalifikowanych. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia; 

1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 
wsparcia. 

0 lub 1 1 

4.  Wnioskodawca prawidłowo 
wykorzystał pomoc finansową 
otrzymaną w ramach I Etapu 
Działania 1.4 POPW. 

Wnioskodawca prawidłowo zrealizował projekt dofinansowany w ramach I Etapu Działania 1.4 POPW tzn. 

zrealizował zakres rzeczowy i finansowy oraz złożył wniosek o płatność końcową wraz ze strategią 

wzorniczą, które zostały zatwierdzone. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wnioskodawca nieprawidłowo wykorzystał pomoc finansową otrzymaną w ramach I Etapu Działania 

0 lub 1 1 



1.4 POPW; 

1 pkt – wnioskodawca prawidłowo wykorzystał pomoc finansową otrzymaną w ramach I Etapu Działania 

1.4 POPW. 

II ETAP OCENY 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Sposób 

oceny 

Wymagane 

minimum 

1.  Rezultatem projektu jest 

wprowadzenie na rynek innowacji. 

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo, 

zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub 

znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi), procesu, marketingu lub 

organizacji. 

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić: 

innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego 

towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich 

charakterystyk lub przeznaczenia; 

innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco 

ulepszonych metod produkcji lub dostawy; 

innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące 

zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu 

biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa; 

innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego 

działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione – rezultatem projektu nie jest wprowadzenie na rynek innowacji; 

0 lub 1 1 



1 pkt – kryterium spełnione – rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

2.  Proces projektowy oraz wdrożenie 

zostały odpowiednio zaplanowane. 

Ocenie podlega, czy zaplanowany przez wnioskodawcę proces projektowy i wdrożeniowy pozwoli na 

zrealizowanie działań rekomendowanych w ramach strategii wzorniczej i osiągnięcie zamierzonych celów. 

Wnioskodawca powinien uwzględnić w projekcie odpowiednie dla swojego projektu etapy zgodne z 

metodologią realizacji projektów wzorniczych oraz czas konieczny na poszukiwanie odpowiednich 

wykonawców działań i ich realizację. 

Ponadto na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy wnioskodawca nie 

rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku 

o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu złożenia 

wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione.  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – proces projektowy oraz wdrożenie nie zostały odpowiednio zaplanowane lub realizacja projektu 

została rozpoczęta przed lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; 

1 pkt – proces projektowy oraz wdrożenie zostały odpowiednio zaplanowane, a realizacja projektu została 

rozpoczęta po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

0 lub 1 1 

3.  Wydatki w ramach projektu są 

kwalifikowalne, racjonalne i 

uzasadnione oraz wynikają 

bezpośrednio z Etapu I Działania 1.4 

POPW. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy wydatki wynikają bezpośrednio ze strategii wzorniczej 

opracowanej w ramach Etapu I Działania i są zgodne z metodologią realizacji projektów wzorniczych.  

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być 

kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu 

oraz celów określonych dla działania. Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i 

rodzaju działalności wnioskodawcy. 

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla 

działania określonymi w regulaminie konkursu. 

0 lub 1 1 



Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii 

wydatków. 

Sprawdzeniu podlega również, czy kwoty wskazane przez wnioskodawcę w złożonym wniosku o 

dofinansowanie są naliczone prawidłowo w zakresie: 

 limitu pomocy publicznej możliwej do uzyskania przez wnioskodawcę, tj. 3 000 000 PLN 

(maksymalna wartość dofinansowania w ramach działania w przypadku wdrażania innowacji 

produktowej) lub 1 000 000 PLN (maksymalna wartość dofinansowania w ramach działania w 

przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa); 

 limitów i intensywności wsparcia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu; 

 rachunkowym. 

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań 

uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w 

dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym 

wdrożeniem wyników I Etapu projektu. 

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych 

czynności / potrzeb inwestycyjnych. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. Korekta wydatków 

kwalifikowalnych w tym zakresie wymaga jednocześnie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

danych w zakresie źródeł finansowania, założeń i prognoz finansowych projektu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wydatki nie są kwalifikowalne, racjonalne lub uzasadnione lub nie są zgodne z obowiązującymi 

limitami lub oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu procentowego 

określonego w regulaminie konkursu; 

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione i zgodne z obowiązującymi limitami, a 

ewentualna korekta jest zgodna z zasadami określonymi w regulaminie konkursu. 



Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

4.  Prognoza finansowa wskazuje na 

opłacalność projektu. 

Ocenie podlega, czy prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem innowacji 

oraz stopa zwrotu z inwestycji wskazuje na opłacalność projektu. 

Ocenie podlega także, czy przedstawiona przez wnioskodawcę prognoza finansowa jest realna 

(przedstawione wyliczenia poparte są wiarygodnymi uzasadnieniami). 

Kryterium będzie weryfikowane m.in. na podstawie wyliczonej przez wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie wartości wskaźnika zaktualizowanej wartości netto dla inwestycji (NPV Net Present Value). 

Ocenie podlega, czy prognozowana wielkość rynku tzn. czy osiągane przychody pozwolą na 

wygenerowanie zysku. Wnioskodawca powinien podać prognozowaną cenę produktu (wyrobu lub usługi) 

oraz wskazać podstawę, na jakiej oparł swoją kalkulację (np. własne badania rynkowe na reprezentatywnej 

grupie klientów). Tam gdzie to możliwe powinien również wskazać ceny produktów porównywalnych oraz 

uzasadnić, że cena produktu jest konkurencyjna w stosunku do cen innych, substytucyjnych produktów. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

0 lub 1 1 

5.  Wnioskodawca zapewnia 

finansowanie projektu. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do realizacji projektu. 

Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na 

zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Weryfikacja zostanie dokonana 

na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, w tym w tabelach finansowych. W 

przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) 

ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 

wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania.  

W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez wnioskodawcę 

kredytu musi być potwierdzona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie pozytywnej oceny 

0 lub 1 1 



zdolności kredytowej wnioskodawcy. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość udzielenia 

pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia 

pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami 

finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób fizycznych nie 

prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta bankowego). 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz 

dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione – wnioskodawca nie zapewnia finansowania projektu; 

1 pkt – kryterium spełnione – wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

6.  Projekt dotyczy dopuszczalnej w 

ramach działania 1.4 POPW formy 

inwestycji początkowej (jeśli 

dotyczy). 

Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 pomoc może być przyznana dla MSP na jedną z następujących 

form inwestycji początkowej, określonych w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014: 

5. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z 

zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 

6. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z 

dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio 

nieprodukowanych w zakładzie, 

7. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą 

zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą 

przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w 

roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. 

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy którejkolwiek ze wskazanych wyżej form inwestycji początkowej. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

0 lub 1 1 (jeśli 

dotyczy) 



spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie dotyczy żadnej ze wskazanych wyżej form inwestycji początkowej; 

1 pkt – projekt dotyczy którejkolwiek ze wskazanych wyżej form inwestycji początkowej. 

Kryterium podlega weryfikacji wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o regionalną pomoc 

inwestycyjną.  

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

7.  Wskaźniki projektu są obiektywnie 

weryfikowalne i odzwierciedlają 

założone cele projektu. 

Ocenie podlega czy efekty realizacji projektu są wyrażone poprzez wskazane i uzasadnione we wniosku o 

dofinansowanie, wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na 

podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie 

realizacji projektu i poziom docelowy. Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie jakich 

danych je skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach. Wskaźniki muszą odzwierciedlać 

specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do 

założeń projektu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie odzwierciedlają założonych celów 

projektu; 

1 pkt – wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

0 lub 1 1 

8.  Projekt jest zgodny z zasadami 

horyzontalnymi wymienionymi 

w art. 7 i 8 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj.: 

5. Artykuł 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji: 

1) Równość szans kobiet i mężczyzn  

0 lub 1 1 



Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób w toku realizacji projektu 

uwzględni perspektywę równości szans kobiet i mężczyzn, w tym jakie podejmie działania mające na 

celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w ramach realizowanych w projekcie zadań (wpływ 

pozytywny). 

Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do ww. zasady, o ile wnioskodawca 

wykaże, że w danym projekcie nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie 

spełnienia ww. zasady. W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. zasadą.  

2) Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami  

Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ 

na ww. zasadę poprzez zapewnienie dostępności produktów projektu dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Dopuszczalne jest uznanie neutralności poszczególnych produktów projektu w stosunku do ww. 

zasady, o ile wnioskodawca wykaże, że kwestia dostępności nie dotyczy danego produktu. Oznacza 

to brak jakiegokolwiek wpływu danego produktu na sytuację osób z niepełnosprawnościami. W 

takiej sytuacji również uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. zasadą. 

Zgodnie z ww. zasadą realizacja projektu nie może również przyczyniać się do nierównego 

traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Realizacja obu zasad wymienionych w art. 7 rozporządzenia 1303/2013 będzie weryfikowana zgodnie z 

„Wytycznymi w zakresie w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020”. 

6. Artykuł 8 - Zrównoważony rozwój  

Wnioskodawca powinien, stosownie do charakteru projektu, uwzględnić wymogi ochrony środowiska i 
efektywnego gospodarowania zasobami, kwestie dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich 
skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska. 

Zgodnie z ww. zasadą wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do 



degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. 

Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia  i uzasadnienia wnioskodawcy. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt jest niezgodny z którąkolwiek z zasad wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia nr 

1303/2013; 

1 pkt – projekt jest zgodny z zasadami wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 1303/2013. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt. 

 
 

Kryteria wyboru projektów 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Działanie 2.1 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI 

(12 grudnia 2017 r.) 

 

Etap I oceny 

Do etapu II oceny przechodzą wyłącznie wnioski, które spełniają wszystkie kryteria etapu I. 

Lp. Nazwa kryterium Ocena 

KRYTERIA – WNIOSKODAWCA 



 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. 0-1 

KRYTERIA  – PROJEKT 

1.  Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania. 0-1 

2.  Obszar realizacji projektu. 0-1 

3.  Projekt jest zgodny z ogólnymi zasadami ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 0-1 

4.  Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 0-1 

5.  Identyfikacja projektu zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

0-1 

Etap II oceny 

A. Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku na etapie II oceny. 

Lp. Nazwa kryterium Ocena 

1.  Zakres rzeczowy i cel projektu. 0-1 

2.  Projekt kompleksowy. 0-1 

3.  Zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej. 0-1 

4.  Zgodność z założeniami zrównoważonej mobilności miejskiej. 0-1 

5.  Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska. 0-1 



 

6.  Trwałość projektu. 0-1 

7.  Tabor autobusowy (dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których przewidziano zakup taboru autobusowego). 0-1 

8.  Poprawność analizy finansowej. 0-1 

9.  Poprawność analizy ekonomicznej. 0-1 

10.  Spójność wewnętrzna projektu. 0-1 

11.  Poprawność wskaźników monitorowania. 0-1 

12.  Kwalifikowalność wydatków. 0-1 

13.  Odporność na zmiany klimatu. 0-1 

14.  Adaptacja do zmian klimatu. 0-1 

15.  Komplementarność z innymi przedsięwzięciami. 0-1 

B . Wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów (17 pkt) z wszystkich możliwych do osiągnięcia w ramach kryteriów punktowych. 

Nazwa kryterium Max. punktacja 

Ocena realizacji przez projekt celów działania – tworzenie nowych i rozbudowa istniejących ekologicznych, zintegrowanych sieci transportu miejskiego, dzięki 

czemu możliwe będzie zwiększenie wykorzystania komunikacji miejskiej w miastach wojewódzkich PW oraz ich obszarach funkcjonalnych albo obszarach 

realizacji ZIT ww. miast wojewódzkich. 
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Projekt został uwzględniony w programie rewitalizacji (o ile dotyczy). 2 
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OŚ PRIORYTETOWA II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, DZIAŁANIE 2.1 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI 

 Etap I oceny  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena 

Do etapu II oceny przechodzą wyłącznie wnioski, które spełniają wszystkie kryteria etapu I.  

Kryteria – wnioskodawca 

1 Kwalifikowalność wnioskodawcy w 

ramach działania 

Weryfikacja czy wnioskodawca jest wymieniony wśród podmiotów określonych w § 5 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna 

Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. 2015 r., 

poz. 1263).  

0-1 

Kryteria – projekt 

1 Realizacja projektu mieści się 

w ramach czasowych działania 

Ocenie podlega czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz 

w harmonogramie realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. 31 grudnia 2023 r.  

0-1 

2 Obszar realizacji projektu 

 

Sprawdzeniu podlega czy przedsięwzięcie zlokalizowano w:  

1. jednym z miast wojewódzkich Polski Wschodniej (tj. Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, 

Rzeszowie) albo  

2. obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej* albo  

3. obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej. 

* obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 

0-1 



Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura 

Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1263).  

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium.  

3 

Projekt jest zgodny z ogólnymi 

zasadami ustanowionymi w art. 7 i 8 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE: 

1. promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 

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

Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania osób ze 

względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; 

2. zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr z1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. w zakresie wymogów ochrony środowiska, 

efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, 

różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie 

ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie 

nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego. 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każdy z punktów. 

Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Niezależnie od tego, na etapie II oceny projektu będą oceniane istotne aspekty projektu, mające 

wpływ na spełnienie wymogów art. 8 Zrównoważony rozwój.  

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
niniejszego kryterium. 

0-1 

4 Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku 

Sprawdzenie czy inwestycja nie wyczerpuje przesłanek art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 tj. czy projekt nie został fizycznie ukończony bądź w pełni 

zrealizowany przed przedłożeniem do oceny projektu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane 

0-1 



o dofinansowanie płatności zostały przez wnioskodawcę dokonane. 

Jako fizyczne ukończenie bądź pełną realizację projektu należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru 

końcowego w ramach ostatniego kontraktu na roboty, dostawy bądź usługi (w przypadku projektu, w 

ramach którego realizowanych jest kilka etapów, dotyczy ostatniego etapu).  

5 

Identyfikacja projektu zgodnie z art. 

48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 

Do dofinansowania kwalifikowane będą wyłącznie projekty komplementarne w ramach Strategii 

ZIT/MOF miasta wojewódzkiego i planowane do wsparcia w POPW 2014-2020.  

Sprawdzeniu podlega, czy projekt jest ujęty w obowiązującym na moment złożenia wniosku o 

dofinansowanie załączniku do SZOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w 

ramach trybu pozakonkursowego lub w opinii MR w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową 

Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych (jako 

projekt zidentyfikowany). 

0-1 

 Etap II oceny  

A. Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku na etapie II oceny. 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena 

1  Zakres rzeczowy i cel projektu  

Weryfikacja czy 

1.  zakres interwencji projektu jest zgodny z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U.  2015 r., poz. 1263); 

2. cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym PI 4e POPW, obowiązującego na moment złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każdy z punktów. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

0-1 



niniejszego kryterium. 

2 Projekt kompleksowy 

Weryfikacja kompleksowego charakteru projektu – czy obejmuje on komponent infrastrukturalny 

(obligatoryjnie) oraz zakup ekologicznego taboru i/lub wdrożenie systemów telematycznych.  

Infrastruktura drogowa może być finansowana wyłącznie jako element kompleksowego projektu i 

jedynie wówczas, gdy przyczynia się do rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej (np. zmiana 

organizacji ruchu w celu likwidacji kongestii), o ile nie ma innego sposobu osiągnięcia tego celu, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. Zrównoważona intermodalna mobilność miejska 

(PI 4e), Postanowienia Umowy Partnerstwa, Wspólna interpretacja (wersja obowiązująca od 22 

stycznia 2016 r.).  

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium.  

0-1 

3 
Zgodność z planem gospodarki 

niskoemisyjnej 

Ocenie podlega, czy inwestycja wynika z opracowanego i przyjętego przez właściwe miasto 

wojewódzkie/Związek ZIT miasta wojewódzkiego planu gospodarki niskoemisyjnej, obowiązującego na 

moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 
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4 
Zgodność z założeniami 

zrównoważonej mobilności miejskiej  

Komunikat nr COM(2013)913 final Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspólne dążenia do osiągnięcia konkurencyjnej i 

zasobooszczędnej mobilności w miastach”, Załącznik: Koncepcja dotycząca planów mobilności w 

miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju określa założenia zrównoważonej mobilności 

miejskiej. 

Beneficjenci zobligowani są do opracowania dokumentów uwzględniających założenia zrównoważonej 

mobilności miejskiej, zgodnie z ww. Komunikatem. Rolę takich dokumentów mogą pełnić: Strategia 

ZIT, plan gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważony plan rozwoju transportu miejskiego, studium 

uwarunkowań transportowych obszaru miejskiego/aglomeracyjnego, etc. 

W związku z powyższym ocenie podlega to, czy zapisy ww. dokumentów uzasadniają realizację 

inwestycji w proponowanym zakresie, w kontekście osiągania niskoemisyjnej i zrównoważonej 
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mobilności w miastach. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 

5 
Zgodność projektu z polityką 

ochrony środowiska 

Ocena zgodności z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 

października 2008 r. (Dz. U. 2017, poz. 1405, z późn. zm.). Sprawdzenie czy dla projektu wydano 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującą pełen zakres projektu. 

W przypadku, gdy przedkładanych jest kilka decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sprawdzeniu 

podlega uzasadnienie takiego podejścia oraz to czy przedstawiona dokumentacja uwzględnia 

kumulatywny wpływ projektu na środowisko. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium.  
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6 Trwałość projektu 

Finansowa: 

Ocena czy deklarowane zasoby finansowe na realizację projektu są możliwe do zapewnienia i są 

wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji 

(ocena wstępna – niewymagająca weryfikacji w formie analizy finansowej).  

Projekt zachowuje trwałość finansową, jeśli skumulowane przepływy pieniężne netto nie są ujemne w 

każdym roku analizy. Trwałość finansowa powinna zostać zbadana także w odniesieniu do 

wnioskodawcy/operatora z projektem. Wystąpienie ujemnego salda w rachunku przepływów 

pieniężnych nawet dla jednego roku w ramach okresu referencyjnego i niewskazanie źródła pokrycia 

deficytu przez wnioskodawcę powoduje negatywną ocenę projektu w tym aspekcie. 

Funkcjonowania: 

Ocena czy wnioskodawca zamierza wykorzystywać produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem oraz 

czy założone cele projektu zostaną w pełni osiągnięte.  

Sprawdzeniu będzie podlegać także zapewnienie przez beneficjenta wnioskodawcę we wniosku 

o dofinansowanie trwałości operacji. Zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 

1303/2013 kryterium trwałości operacji uważa się za niespełnione, jeżeli w okresie 5 lat od płatności 
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końcowej na rzecz beneficjenta, zajdzie jakakolwiek z poniższych okoliczności: 

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem; 

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 

publicznemu nienależne korzyści; 

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby 

doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 

7 

Tabor autobusowy (dotyczy 

wyłącznie projektów, w ramach 

których przewidziano zakup taboru 

autobusowego) 

Ocenie podlega czy: 

a) potrzeba zakupu autobusów została potwierdzona w planach, dokumentach strategicznych lub 

analizie kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej; 

b) zaplanowano zakup nowego taboru autobusowego spełniającego normę emisji spalin co najmniej 

Euro VI. 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każde z pytań pomocniczych. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 
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8 Poprawność analizy finansowej 

Analiza finansowa powinna zostać przeprowadzona zgodnie z wykładnią Komisji Europejskiej i 

wytycznymi krajowymi. Analiza finansowa powinna służyć wykazaniu, przy pomocy wskaźników 

efektywności finansowej, konieczności dofinansowania projektu. Wskaźniki efektywności finansowej 

powinny zostać wyliczone w dwóch wariantach: bez dofinansowania unijnego (FNPV/c i FRR/c) oraz z 

dofinansowaniem unijnym (FNPV/k i FRR/k). Ponadto weryfikacji będzie poddane przyjęcie założeń do 

analizy finansowej zgodnych z analizą przedstawioną w Studium Wykonalności. 

Weryfikacji podlegać będzie przede wszystkim: 

a) Czy w analizie finansowej wzięto pod uwagę wszystkie elementy, etapy projektu? 
b) Czy analizę przeprowadzono z punktu widzenia właściciela i/lub operatora? Czy jeśli to konieczne 

przeprowadzono analizę skonsolidowaną? 
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c) Czy wyliczenia przeprowadzono metodą różnicową albo w metodzie standardowej prawidłowo 
zidentyfikowano i wydzielono przepływy związane z projektem? 

d) Czy założono odpowiedni okres referencyjny? 
e) Czy dla całości analizy przyjęto ceny realne? 
f) Czy w zależności od tego, czy wnioskodawca ma, bądź nie ma prawa odliczenia albo zwrotu 

naliczonego VAT, przyjęto odpowiednio ceny netto lub brutto w analizie finansowej? 
g) Czy przyjęto prawidłową finansową stopę dyskonta? 
h) Czy w analizie finansowej wzięto pod uwagę tylko przepływy pieniężne, w tym nie uwzględniono 

amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki? 
i) Czy przyjęto i opisano realne założenia oraz akceptowalną metodykę dla wszystkich pozycji 

finansowych przyjętych do kalkulacji, w stopniu szczegółowości umożliwiającym ich weryfikację? 
j) Czy nakłady inwestycyjne wykorzystane do wyliczania wskaźników w analizie finansowej są równe 

nakładom na projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie? 
k) Czy przychody wykazywane w analizie efektywności finansowej i luki w finansowaniu są 

przychodami projektu zgodnie z art. 61 Rozporządzenia 1303/2013, tj. tylko przychodami od 
użytkowników, dzierżawców itp., natomiast w  przychodach nie wykazano subsydiów, dotacji 
operacyjnych i innych dotacji? 

l) Czy odniesiono się do możliwości uzyskania przychodów incydentalnych, w tym przychodów z 
materiałów odzyskanych (staroużytecznych)? 

m) Czy wzięto pod uwagę wartość rezydualną (jeśli rzeczywisty okres gospodarczego życia projektu 
przekracza przyjęty okres referencyjny)? 

n) Czy dla wskaźników efektywności finansowej wykonano analizę wrażliwości? 
o) Czy w kalkulacjach analizy finansowej przedłożonych w arkuszu kalkulacyjnym nie ma błędów 

matematycznych i/lub metodycznych? 
p) Czy wskaźnik finansowej wartości bieżącej netto inwestycji (FNPV/C) ma wartość mniejszą od 0? 
q) Czy wskaźnik finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest niższy od przyjętej w 

analizie stopy dyskontowej? 
r) Czy wskaźnik finansowej wartości bieżącej netto kapitału bez wkładu UE (FNPV/K) ma wartość 

mniejszą od 0?  
s) Czy wskaźnik finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału (FRR/K) jest niższy od przyjętej w 

analizie stopy dyskontowej? 
t) Czy dla projektu generującego dochód dla określenia maksymalnego poziomu dofinansowania 

użyto metody luki w finansowaniu? (jeśli dotyczy) 
u) Czy wykazano trwałość finansową projektu? Czy w przypadku, gdy skumulowane środki pieniężne 

na koniec okresu osiągają w którymkolwiek roku wartości ujemne wskazano źródła pokrycia 
deficytu? 



Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każde z pytań pomocniczych. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 

9 Poprawność analizy ekonomicznej 

Analiza społeczno-ekonomiczna powinna zostać przeprowadzona zgodnie wykładnią Komisji 

Europejskiej i wytycznymi krajowymi.  

Weryfikacji zostanie poddana spójność analizy ekonomicznej z danymi zawartymi w Studium 

Wykonalności, a ponadto zasadność realizacji projektu z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego 

zgodnie z wynikami analizy kosztów i korzyści. 

Weryfikacji podlegać będzie w szczególności: 

a) Czy prawidłowo określono obszar oddziaływania projektu oraz jego interesariuszy? 
b) Czy przeprowadzono analizę wariantów oraz opisano ją w studium wykonalności lub czy została 

opisana analiza wariantów przeprowadzona uprzednio w ramach innego opracowania? 
c) Czy wykonano prognozę popytu dla wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego, i (jeśli dotyczy) 

dla analizowanych wariantów alternatywnych, z odpowiednimi założeniami, metodyką i 
spójnością zarówno z zakresem projektu, jak i bieżącymi trendami rozwojowymi przedmiotowej 
gałęzi transportu? 

d) Czy założono odpowiedni okres referencyjny? 
e) Czy dla całości analizy przyjęto ceny realne? 
f) Czy analizy dokonano w cenach netto? 
g) Czy przyjęto prawidłową społeczną stopę dyskonta? 
h) Czy prawidłowo dokonano korekt fiskalnych, oraz (jeśli dotyczy) przekształcenia cen rynkowych w 

ceny rozrachunkowe w odniesieniu do wyników analizy finansowej? 
i) Czy z analizy ekonomicznej wyłączono przychody operacyjne oraz przychody finansowe? 
j) Czy prawidłowo określono katalog korzyści i kosztów społeczno-ekonomicznych oraz założenia i 

metodykę ich kwantyfikacji zgodnie z wytycznymi i/lub w nietypowych przypadkach posłużono się 
metodyką autorską? 

k) Czy przyjęto i opisano realne założenia oraz akceptowalną metodykę dla wszystkich pozycji 
ekonomicznych przyjętych do kalkulacji, w stopniu szczegółowości umożliwiającym ich 
weryfikację? 

l) Czy wyliczono wartość rezydualną w analizie ekonomicznej zgodnie z wytycznymi i  opisano 
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4 Ujemna wartość ENPV może być do przyjęcia w pewnych wyjątkowych przypadkach, jeśli projekt niesie ze sobą istotne korzyści nie dające się oszacować w kategoriach pieniężnych, pod warunkiem 

jednak, że korzyści takie zostaną szczegółowo określone. 

 

założenia przyjęte w kalkulacji? 
m) Czy dla wskaźników efektywności ekonomicznej wykonano analizę wrażliwości? 
n) Czy w kalkulacjach analizy społeczno-ekonomicznej przedłożonych w arkuszu kalkulacyjnym nie 

ma błędów matematycznych i/lub metodycznych? 
o) Czy wskaźnik ekonomicznej wartości bieżącej netto inwestycji ENPV ma wartość większą od 0?

4
 

p) Czy wskaźnik ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji ERR jest wyższy od przyjętej w 
analizie stopy dyskontowej? 

q) Czy wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C) jest większy lub równy 1?
 

r) Czy efekty społeczno-gospodarcze projektu, których nie da się wyrazić w wartościach pieniężnych 
zostały opisane ilościowo i jakościowo z uwzględnieniem wszystkich istotnych skutków realizacji 
projektu? 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każde z pytań pomocniczych. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 

10 Spójność wewnętrzna projektu 

Weryfikacji zostanie poddana logika interwencji, tzn. czy planowane w projekcie działania wynikają z 

przeprowadzonych analiz oraz są spójne z diagnozą potrzeb, celami projektu, nakładami oraz 

założonymi wskaźnikami realizacji oraz czy zakładany harmonogram realizacji inwestycji jest realny. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 
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11 
Poprawność wskaźników 

monitorowania  

Dokonując oceny projektu według tego kryterium należy stwierdzić: 

a) czy w projekcie znajdują się wszystkie adekwatne do zakresu projektu wskaźniki? 
b) czy wartości docelowe wskaźników są realne do osiągnięcia? 
c) czy podany rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźników jest właściwy do zaplanowanego 

czasu realizacji projektu? 
d) czy wybrane wskaźniki, w korespondencji z AKK, są adekwatne do oczekiwanych rezultatów 

działania 2.1? 
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Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każde z pytań pomocniczych. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
niniejszego kryterium. 

12 Kwalifikowalność wydatków 

Weryfikacja wydatków zaplanowanych w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z kategoriami wydatków 
kwalifikowalnych wskazanymi w instrukcji do wniosku o dofinansowanie. 

W konsekwencji zapisów Umowy Partnerstwa przyjęto założenie, że wydatki na infrastrukturę 

drogową w ramach inwestycji dotyczącej mobilności miejskiej muszą stanowić mniejszość wydatków w 

danym projekcie. W związku z powyższym ocenie podlega także to, czy kalkulację wydatków wykonano 

zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie pn. Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 

4e), Postanowienia Umowy Partnerstwa, Wspólna interpretacja (wersja obowiązująca od 22 stycznia 

2016 r.). 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 
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13 Odporność na zmiany klimatu 

W trakcie oceny sprawdzeniu podlega czy: 

 

a) projekt jest zgodny z dokumentami:  

 „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030” oraz  

 „Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa 
narodowego”, 

b) w projekcie przeanalizowano ryzyko zalania, podtopienia, osuwiska czy innego niekorzystnego 
zdarzenia, skutkującego uszkodzeniem lub zniszczeniem infrastruktury wytworzonej w wyniku 
realizacji projektu. Tam gdzie ma to uzasadnienie, zastosowano rozwiązania zwiększające 
odporność infrastruktury w przypadku nasilonej częstotliwości występowania ekstremalnych 
zjawisk pogodowych lub też rozwiązania ograniczające ryzyko wpływu tego typu zjawisk na 
zachowanie stabilności i trwałości projektu. Rozwiązania te powinny dotyczyć zarówno etapu 
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realizacji przedsięwzięcia, jak też dalszego utrzymania wybudowanej infrastruktury. 

Kryterium b) jest również spełnione w przypadku, kiedy w wyniku analizy ryzyka przeprowadzonej 

w studium wykonalności lub w raporcie oddziaływania na środowisko stwierdzono brak 

konieczności stosowania tego typu rozwiązań. 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każdy z punktów. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 

14 Adaptacja do zmian klimatu 

Ocenie podlega czy w projekcie uwzględniono rozwiązania dostosowujące miejsca lokalizacji 

przystanków, zajezdni, węzłów przesiadkowych, dworców intermodalnych, itp. do warunków: 

okresowego wysokiego nasłonecznienia (np. zacienianie w sposób sztuczny – zadaszenia, bądź w 

sposób naturalny – nasadzenia roślinności itp.), opadów deszczu i śniegu, a także podmuchów wiatru. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 
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15 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami  

Projekt zostanie zweryfikowany pod kątem komplementarności z inwestycjami z zakresu transportu 

miejskiego bądź innych gałęzi transportu (komplementarność międzygałęziowa): zrealizowanymi od 

2004 r., realizowanymi aktualnie bądź planowanymi do realizacji w perspektywie 2014-2020. 

Dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

niniejszego kryterium. 
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B . Wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów (17 pkt) z wszystkich możliwych do osiągnięcia w ramach kryteriów punktowych. 

Lp. 
Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium Punktacja (zasady oceny) 

Liczba 

punktów 

Max. 

punktacja 



1 

Ocena realizacji 

przez projekt 

celów działania 

– tworzenie 

nowych 

i rozbudowa 

istniejących 

ekologicznych, 

zintegrowanych 

sieci transportu 

miejskiego, 

dzięki czemu 

możliwe będzie 

zwiększenie 

wykorzystania 

komunikacji 

miejskiej 

w miastach 

wojewódzkich 

PW oraz ich 

obszarach 

funkcjonalnych 

Wprowadzenie 

preferencji dla 

projektów, które 

powodują:  

 

 

Dopuszcza się 

uzupełnienie lub 

poprawienie 

wniosku o 

dofinansowanie 

w części 

dotyczącej 

spełniania 

niniejszego 

kryterium. 

skrócenie czasu podroży komunikacją miejską (autobusową, trolejbusową, tramwajową) / upłynnienie 

ruchu na obszarach objętych kongestią 
5 

31 

integrację infrastrukturalną funkcjonujących na obszarze miejskim i podmiejskim ekologicznych form 

transportu szynowego (kolej, tramwaj) oraz innego (trolejbus, autobus) 
5 

powiązanie transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą (wprowadzenie 

tzw. łańcuchów ekomobilności) oraz samochodową 
5 

objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich w ramach transportu miejskiego, obszarów 

miejskich dotąd nim nieobsługiwanych 
5 



albo obszarach 

realizacji ZIT 

ww. miast 

wojewódzkich 

poprawę mobilności osób z niepełnosprawnością lub osób z ograniczoną zdolnością ruchową poprzez 

wprowadzenie w projekcie dodatkowych, wszechstronnych rozwiązań, wykraczających poza 

minimalne wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, przyczyniających 

się do możliwości korzystania z transportu publicznego w pełnym zakresie (np. stosowanie zasad tzw. 

projektowania uniwersalnego) 

Przykłady można znaleźć w podręczniku "Zasada równości szans w projektach PO RPW" w części 

dotyczącej projektów transportowych https://www.polskawschodnia.2007-

2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/Raport_rownosc_szans_12_01_11.pdf 

5 

poprawę efektywności energetycznej transport miejskiego przez inwestycje w:  

 transport szynowy (tramwajowy - infrastruktura i tabor) - w miastach, w których funkcjonuje ten 

środek transportu, bądź  

 transport o alternatywnych systemach napędowych: elektrycznych, hybrydowych, napędzanych 

wodorem, biopaliwem, itp. (infrastruktura i tabor) – w miastach, w których transport szynowy 

(tramwajowy) nie funkcjonuje. 

6 

2 

Projekt został 

uwzględniony 

w lokalnym 

programie 

rewitalizacji (o 

ile dotyczy) 

Projekt wpisuje 

się w koncepcję 

kompleksowej 

rewitalizacji 

obszaru 

wyznaczonego w  

lokalnym 

programie 

rewitalizacji  

 

Dopuszcza się 

uzupełnienie lub 

Weryfikacji podlega czy przedsięwzięcie zostało uwzględnione w programie rewitalizacji, 

(w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020), 

obowiązującym na moment złożenia wniosku o dofinansowanie oraz czy jego elementy przewidują 

działania związane z rewitalizacją (np. zadania związane z tworzeniem intermodalnych dworców 

przesiadkowych). 

 

2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

poprawienie 

wniosku o 

dofinansowanie 

w części 

dotyczącej 

spełniania 

niniejszego 

kryterium. 
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Kryteria wyboru projektów 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Działanie 2.2 INFRASTRUKTURA DROGOWA 

(12 grudnia 2017 r.) 

 

Etap I oceny 

Do etapu II oceny przechodzą wyłącznie wnioski, które spełniają wszystkie kryteria etapu I. 

Lp. Nazwa kryterium Ocena 

KRYTERIA – WNIOSKODAWCA 

1.  Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. 0-1 

KRYTERIA – PROJEKT 

1.  Planowany okres realizacji projektu. 0-1 

2.  Obszar realizacji projektu. 0-1 

3.  Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania. 0-1 

4.  Projekt jest zgodny z ogólnymi zasadami ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 0-1 

5.  Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 0-1 

6.  Projekt został ujęty w Planie Transportowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 0-1 



KRYTERIA – WNIOSEK 

1.  Dysponowanie pozwoleniem na budowę / decyzją ZRiD. 0-1 

Etap II oceny 

A. Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku na etapie I oceny. 

Lp. Nazwa kryterium Ocena 

1.  Kategoria drogi. 0-1 

2.  Łączność z siecią dróg krajowych. 0-1 

3.  Wpływ na ruch w centrum miasta. 0-1 

4.  Podniesienie parametrów infrastruktury drogowej. 0-1 

5.  Trwałość projektu. 0-1 

6.  Poprawność analizy ekonomicznej. 0-1 

7.  Poprawność wskaźników monitorowania. 0-1 

8.  Kwalifikowalność wydatków. 0-1 

9.  Spójność wewnętrzna projektu. 0-1 

10.  Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska. 0-1 

11.  Odporność na zmiany klimatu. 0-1 

12.  Adaptacja do zmian klimatu. 0-1 



 

B. Wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów (24 pkt.) z wszystkich możliwych do osiągnięcia w ramach kryteriów punktowych. 

Lp. Nazwa kryterium Max. punktacja 

1.  Realizacja celów osi priorytetowej. 19 

2.  Przygotowanie projektu do realizacji. 5 

3.  Projekt zintegrowany. 5 

4.  Komplementarność. 6 

5.  Kontrakt terytorialny lub strategia ZIT. 5 

OŚ PRIORYTETOWA II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, DZIAŁANIE 2.2 INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 Etap I oceny 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena 

Do etapu II oceny przechodzą wyłącznie wnioski, które spełniają wszystkie kryteria etapu I.  

Kryteria– wnioskodawca 

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach 

działania 

Weryfikacja czy wnioskodawca jest wymieniony wśród podmiotów określonych w § 7 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach 

osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. 2015 r., poz. 1263). 

0-1 

Kryteria  – projekt 



1. 
Planowany okres realizacji projektu 

Okres realizacji projektu nie przekracza 2 lat (czas od podpisania umowy o dofinansowanie 

do złożenia wniosku o płatność końcową) oraz nie wykracza poza końcową datę okresu 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. 31 

grudnia 2023 r. 

0-1 

2 Obszar realizacji projektu 

 

Sprawdzeniu podlega czy przedsięwzięcie będzie realizowane w:  

1. jednym z miast wojewódzkich Polski Wschodniej (tj. Białymstoku, Kielcach, Lublinie, 

Olsztynie, Rzeszowie) i/lub  

2. obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej* i/lub  

3. obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej. 

* obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 

II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1263).  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu.  

0-1 

3 

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna 

z zasadami finansowania projektów 

obowiązującymi dla działania 

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia w zakresie poziomu 

dofinansowania w ramach działania 2.2  tj. maksymalny poziom dofinansowanie UE 

wydatków kwalifikowanych w ramach projektu nie przekracza 85%. 

Kwoty wskazane przez wnioskodawcę w złożonym wniosku o dofinansowanie są naliczone 

prawidłowo pod względem rachunkowym. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu.  

0-1 



4 

Projekt jest zgodny z ogólnymi zasadami 

ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE: 

1. promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania 

osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; 

2. zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. w zakresie wymogów 

ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowania do zmian 

klimatu i łagodzenia jego skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski 

żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną 

środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie nie może być udzielone 

na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska 

naturalnego. 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każdy z podpunktów. 

Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Niezależnie od tego, na etapie II oceny projektu będą oceniane istotne aspekty projektu, 

mające wpływ na spełnienie wymogów art. 8 Zrównoważony rozwój.  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu. 

0-1 

5 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie 

Sprawdzenie czy inwestycja nie wyczerpuje przesłanek art. 65 ust. 6 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 tj. czy projekt nie został fizycznie 

ukończony bądź w pełni zrealizowany przed przedłożeniem do oceny projektu, niezależnie 

od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały przez wnioskodawcę dokonane. 

0-1 



Jako fizyczne ukończenie bądź pełną realizację projektu należy rozumieć podpisanie 

protokołu odbioru końcowego w ramach ostatniego kontraktu na roboty budowlane (w 

przypadku projektu, w ramach którego realizowanych jest kilka etapów, dotyczy ostatniego 

etapu). 

6 
Projekt został ujęty w Planie Transportowym 

dla Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020 

Projekt jest ujęty w załączniku Lista projektów drogowych w podziale na województwa 

Polski Wschodniej do Planu Transportowego POPW albo w projekcie ww. Planu w wersji 

aktualnej na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu. 

0-1 

Kryteria – wniosek 

1 Dysponowanie pozwoleniem na budowę / 

decyzją ZRiD  

Wypełnieniem kryterium jest dysponowanie pozwoleniem na budowę / decyzją ZRiD.  

 

0-1 

Etap II oceny 

A. Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku na etapie I oceny. 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena 

1 Kategoria drogi 

Sprawdzeniu podlega czy projekt dotyczy budowy/przebudowy drogi: 

 krajowej lub wojewódzkiej w obrębie miast wojewódzkich lub/i 

 wojewódzkiej w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach 

realizacji ZIT miasta wojewódzkiego lub/i 

 krajowej w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach 

realizacji ZIT miasta wojewódzkiego, zarządzanej na podstawie porozumienia z 

0-1 



GDDKiA, o którym mowa w art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu.  

2 Łączność z siecią dróg krajowych 

Sprawdzeniu podlega czy projekt dotyczy budowy / przebudowy drogi wojewódzkiej / dróg 

wojewódzkich łączącej / ych się z siecią dróg krajowych na obszarze realizacji działania 2.2 

POPW za pomocą drogi wojewódzkiej o głównych parametrach (dopuszczalny nacisk na oś, 

przekrój drogi, przepustowość) wynikających z analiz ruchu przyjętych w studium 

wykonalności projektu. 

W przypadku budowy/przebudowy drogi krajowej kryterium uważa się za spełnione. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu.  

0-1 

3  Wpływ na ruch w centrum miasta 

Realizacja projektu nie skutkuje zwiększeniem natężenia ruchu drogowego w centrum 

miasta (centrum miasta zgodne z zapisami Planu Transportowego POPW lub projektu ww. 

dokumentu w wersji aktualnej na moment złożenia wniosku o dofinansowanie). 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu. 

0-1 

4  
Podniesienie parametrów infrastruktury 

drogowej  

Realizacja projektu spowoduje podniesienie parametrów planowanej do zrealizowania 

infrastruktury drogowej w stosunku do stanu wyjściowego. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu. 

0-1 



5 Trwałość projektu 

Finansowa: 

Ocena czy deklarowane zasoby finansowe na realizację projektu są możliwe do 

zapewnienia i są wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, 

a następnie eksploatacji. Projekt zachowuje trwałość finansową, jeśli skumulowane saldo 

przepływów pieniężnych projektu i wnioskodawcy z projektem jest nieujemne w każdym 

roku okresu referencyjnego. Wystąpienie ujemnego salda w rachunku przepływów 

pieniężnych nawet dla jednego roku w ramach okresu referencyjnego i niewskazanie 

źródła pokrycia deficytu przez wnioskodawcę powoduje negatywną ocenę wniosku w tym 

aspekcie. 

Funkcjonowania: 

Ocena czy wnioskodawca zamierza wykorzystywać produkty projektu zgodnie 

z przeznaczeniem oraz czy założone cele projektu zostaną w pełni osiągnięte.  

Sprawdzeniu będzie podlegać także zapewnienie przez wnioskodawcę we wniosku 

o dofinansowanie trwałości operacji. Zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia PE i Rady 

(UE) nr 1303/2013 kryterium trwałości operacji uważa się za niespełnione, jeżeli w okresie 

5 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta, zajdzie jakakolwiek z poniższych 

okoliczności: 

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty 

programem, 

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 

podmiotowi publicznemu nienależne korzyści, 

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, 

która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu. 

0-1 

6  Poprawność analizy ekonomicznej Analiza społeczno-ekonomiczna powinna zostać przeprowadzona zgodnie z wykładnią 

Komisji Europejskiej i wytycznymi krajowymi.  

0-1 



Weryfikacji zostanie poddana spójność analizy ekonomicznej z danymi zawartymi 

w Studium Wykonalności, a ponadto zasadność realizacji projektu z punktu widzenia 

społeczno-ekonomicznego zgodnie z wynikami analizy kosztów i korzyści. 

Weryfikacji podlegać będzie w szczególności: 

a) Czy prawidłowo określono obszar oddziaływania projektu oraz jego 

interesariuszy? 

b) Czy przeprowadzono analizę wariantów oraz opisano ją w studium wykonalności 

lub czy została opisana analiza wariantów przeprowadzona uprzednio w ramach 

innego opracowania? 

c) Czy wykonano prognozę popytu dla wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego,  

i (jeśli dotyczy) dla analizowanych wariantów alternatywnych, z odpowiednimi 

założeniami, metodyką i spójnością zarówno z zakresem projektu, jak i bieżącymi 

trendami rozwojowymi przedmiotowej gałęzi transportu? 

d) Czy założono odpowiedni okres referencyjny? 

e) Czy dla całości analizy przyjęto ceny realne? 

f) Czy analizy dokonano w cenach netto? 

g) Czy przyjęto prawidłową społeczną stopę dyskonta? 

h) Czy prawidłowo dokonano korekt fiskalnych, oraz (jeśli dotyczy) przekształcenia 

cen rynkowych w ceny rozrachunkowe w odniesieniu do wyników analizy 

finansowej? 

i) Czy z analizy ekonomicznej wyłączono przychody operacyjne oraz przychody 

finansowe? 

j) Czy prawidłowo określono katalog korzyści i kosztów społeczno-ekonomicznych 

oraz założenia i metodykę ich kwantyfikacji zgodnie z wytycznymi  

i/lub w nietypowych przypadkach posłużono się metodyką autorską? 

k) Czy przyjęto i opisano realne założenia oraz akceptowalną metodykę dla 

wszystkich pozycji ekonomicznych przyjętych do kalkulacji, w stopniu 

szczegółowości umożliwiającym ich weryfikację? 

l) Czy wyliczono wartość rezydualną w analizie ekonomicznej zgodnie z wytycznymi  

i opisano założenia przyjęte w kalkulacji? 

m) Czy dla wskaźników efektywności ekonomicznej wykonano analizę wrażliwości? 



                                                           
5 Ujemna wartość ENPV może być do przyjęcia w pewnych wyjątkowych przypadkach, jeśli projekt niesie ze sobą istotne korzyści nie dające się oszacować w kategoriach 

pieniężnych, pod warunkiem jednak, że korzyści takie zostaną szczegółowo określone. 

 

n) Czy w kalkulacjach analizy społeczno-ekonomicznej przedłożonych w arkuszu 

kalkulacyjnym nie ma błędów matematycznych i/lub metodycznych? 

o) Czy wskaźnik ekonomicznej wartości bieżącej netto inwestycji ENPV ma wartość 

większą od 0?
5
 

p) Czy wskaźnik ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji ERR jest 

wyższy od przyjętej w analizie stopy dyskontowej? 

q) Czy wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C) jest większy lub równy 1? 

r) Czy efekty społeczno-gospodarcze projektu, których nie da się wyrazić  

w wartościach pieniężnych zostały opisane ilościowo i jakościowo z 

uwzględnieniem wszystkich istotnych skutków realizacji projektu? 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każde z pytań 

pomocniczych. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu. 

7 

 
Poprawność wskaźników monitorowania 

Dokonując oceny projektu według tego kryterium należy stwierdzić: 

a) czy w projekcie znajdują się wszystkie adekwatne do zakresu projektu wskaźniki? 
b) czy wartości docelowe wskaźników są realne do osiągnięcia? 
c) czy podany rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźników jest właściwy do 

zaplanowanego czasu realizacji projektu? 
d) czy wybrane wskaźniki, w korespondencji z AKK, są adekwatne dla oczekiwanych 

rezultatów działania 2.2? 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każde z pytań 

pomocniczych. 

0-1 



Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu. 

8 Kwalifikowalność wydatków 

Weryfikacja wydatków zaplanowanych w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z 
kategoriami wydatków kwalifikowalnych wskazanymi w regulaminie konkursu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 
konkursu. 

 

0-1 

9 Spójność wewnętrzna projektu 

Weryfikacji zostanie poddana logika interwencji, tzn. czy planowane w projekcie działania 
wynikają z przeprowadzonych analiz oraz są spójne z diagnozą potrzeb, celami projektu, 
nakładami, założonymi wskaźnikami realizacji oraz są wykonalne. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 
konkursu. 

0-1 

10 
Zgodność projektu z polityką ochrony 

środowiska 

Ocena zgodności z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 
3 października 2008 r. (Dz. U. 2017, poz. 1405, z późn. zm.). 

Sprawdzenie, czy dla projektu wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
obejmującą pełen zakres projektu. W przypadku, gdy przedkładanych jest kilka decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach sprawdzeniu podlega uzasadnienie takiego podejścia 
oraz to czy przedstawiona dokumentacja uwzględnia kumulatywny wpływ projektu na 
środowisko. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 
konkursu. 

0-1 



11 Odporność na zmiany klimatu 

a) Projekt jest zgodny z dokumentami:  
 „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz  

 „Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach 
bezpieczeństwa narodowego”, 

b) W projekcie przeanalizowano ryzyko zalania, podtopienia, osuwiska czy innego 
niekorzystnego zdarzenia, skutkującego uszkodzeniem lub zniszczeniem 
infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu. Tam gdzie ma to 
uzasadnienie, zastosowano rozwiązania zwiększające odporność infrastruktury 
w przypadku nasilonej częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych lub też rozwiązania ograniczające ryzyko wpływu tego typu zjawisk 
na zachowanie stabilności i trwałości projektu. Rozwiązania te powinny dotyczyć 
zarówno etapu realizacji przedsięwzięcia, jak też dalszego utrzymania 
wybudowanej infrastruktury. 

Kryterium b) jest również spełnione w przypadku, jeżeli w wyniku analizy ryzyka 
przeprowadzonej w studium wykonalności lub w raporcie oddziaływania na 
środowisko stwierdzono brak konieczności stosowania tego typu rozwiązań. 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każdy z podpunktów. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu. 

0-1 

12 Adaptacja do zmian klimatu 

W projekcie uwzględniono rozwiązania: 

a) zapobiegające uszkodzeniom lub przedwczesnemu zużyciu nawierzchni drogi, 

b) dostosowujące do warunków okresowego występowania nawalnych deszczy czy 

gwałtownych roztopów. 

Kryterium b) jest również spełnione w przypadku, kiedy w wyniku analizy ryzyka w studium 

wykonalności lub w raporcie oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak konieczności 

stosowania tego typu rozwiązań. 

0-1 



Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 

części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu. 

B. Wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów (24 pkt.) z wszystkich możliwych do osiągnięcia w ramach kryteriów punktowych. 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja (zasady oceny) 
Liczba 

punktów 

Max. 

punktacja 

1. 
Realizacja celów osi 

priorytetowej 

Wprowadzenie 

preferencji dla 

projektów: 

polegających na 

budowie/przebudowie 

dróg łączących się 

bezpośrednio z siecią 

TEN-T, wpływających 

na zmniejszenie 

zatłoczenia 

i ograniczeń 

przepustowości dróg 

oraz poprawę stanu 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

i środowiska. 

Bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T w obrębie miast wojewódzkich PW, ich obszarów 

funkcjonalnych albo obszarów realizacji ZIT.  
6 

19 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ocena na podstawie wskaźników wyliczonych w analizie ekonomicznej: oszczędność 

kosztów wypadków drogowych.  

4 

Zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości infrastruktury drogowej. 

Ocena na podstawie wskaźników wyliczonych w analizie ekonomicznej: oszczędność 

kosztów czasu w przewozach pasażerskich i towarowych, oszczędność kosztów eksploatacji 

pojazdów. 

5 

Poprawa stanu środowiska. 

Ocena na podstawie wskaźników wyliczonych w analizie ekonomicznej: oszczędność 

kosztów zanieczyszczenia środowiska uwzględniająca m.in. zmniejszenie emisji gazów, 

emisji hałasu. 

4 

2. 
Przygotowanie 

projektu do realizacji 

Rozpoczęcie procesu 

wyłaniania wykonawcy 

robót budowlanych. 

Premiowane będzie 

udokumentowanie 

rozpoczęcia ww. 

procesów na moment 

Ogłoszenie postępowania mającego na celu wybór wykonawcy robót budowlanych. 
3 

5 
Otwarcie ofert w ramach postępowania mającego na celu wybór wykonawcy robót 

budowlanych w projekcie. 

 
2 



 
 

złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

3. Projekt zintegrowany 

Wprowadzenie 

preferencji dla 

projektów 

zintegrowanych. 

Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty różnych beneficjentów, powiązane ze 

sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, który zostanie osiągnięty dzięki ich realizacji. 
5 5 

4. Komplementarność 

Powiązanie 

z projektami 

zrealizowanymi, 

będącymi w trakcie 

realizacji lub 

planowanymi do 

realizacji. 

Projekt jest komplementarny ze zrealizowanymi dotychczas lub realizowanymi / planowanymi do realizacji 

w latach 2004-2020 projektami infrastrukturalnymi zlokalizowanymi na obszarze realizacji działania 2.2: 

6  w obrębie tych samych ciągów komunikacyjnych (z uwzględnieniem innych aniżeli 

drogowa rodzajów infrastruktury transportowej), 
2 

 położonych na tej samej lub bezpośrednio do niej przylegającej drodze, 2 

 poprawiającymi skomunikowanie z drogami wyższej kategorii. 2 

5. 

Kontrakt terytorialny 

lub strategia ZIT 

Wprowadzenie 

preferencji dla 

projektów ujętych w 

kontraktach 

terytorialnych lub 

strategiach ZIT. 

Projekt jest ujęty w kontrakcie terytorialnym lub strategii ZIT miasta wojewódzkiego, 

obowiązujących na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

5 5 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW  40 

Kryteria wyboru projektów 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Działanie 3.1 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

(9 sierpnia 2017 r.) 

 



KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Ocena 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA 

1.  Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania. 0-1 

2.  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z  ubiegania się o dofinansowanie. 0-1 

KRYTERIA FORMALNE – PROJEKT 

1.  Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania. 0-1 

2.  Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z  zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania. 0-1 

3.  Zabezpieczenie środków na realizację projektu. 0-1 

4.  Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 0-1 

5.  Projekt jest zgodny z ogólnymi zasadami ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 0-1 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK 

1.  Złożenie wniosku o dofinansowanie w  terminie określonym w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. 0-1 

2.  Wniosek o dofinansowanie sporządzono na obowiązującym formularzu, zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku. 0-1 

3.  Spójność informacji przedstawionych we wniosku. 0-1 

4.  Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami sporządzono w języku polskim. 0-1 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ 



A. Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Lp. Nazwa kryterium Ocena 

1.  Strategiczny charakter projektu. 0-1 

2.  Zgodność ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych POPW. 0-1 

3.  Trwałość projektu. 0-1 

4.  Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska. 0-1 

5.  Efektywność energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną. 0-1 

B. Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje konieczność uzupełnienia wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Lp. Nazwa kryterium Ocena 

1.  Poprawność analizy finansowej. 0-1 

2.  Poprawność analizy ekonomicznej. 0-1 

3.  Spójność wewnętrzna projektu. 0-1 

4.  Poprawność wskaźników monitorowania. 0-1 

5.  Kwalifikowalność wydatków. 0-1 

6.  Odporność na zmiany klimatu. 0-1 

7.  Adaptacja do zmian klimatu. 0-1 

8.  Zgodność z TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności). 0-1 



 

9.  Eliminacja „wąskich gardeł”. 0-1 

10.  Poprawa bezpieczeństwa. 0-1 

11.  Przygotowanie projektu do realizacji.  0-1 

12.  Komplementarność na szczeblu regionalnym i krajowym. 0-1 

13.  Spójność projektowanej infrastruktury z  lokalnymi przedsięwzięciami dot. rozwoju transportu. 0-1 

14.  Zarządzanie projektem. 0-1 

OŚ PRIORYTETOWA III PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA, DZIAŁANIE 3.1 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena 

Kryteria formalne – Wnioskodawca 

1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach 

działania 

Wnioskodawca jest zgodny z określonym typem beneficjenta w ramach działania 3.1 w 

 Szczegółowym opisie osi priorytetowych POPW (SZOOP). 
0-1 

2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z 

 ubiegania się o dofinansowanie 

Zgodnie z podpisaną deklaracją we wniosku Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z 

 możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

0-1 

Kryteria formalne – projekt 

1. 
Realizacja projektu mieści się w ramach 

czasowych działania 

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz w  harmonogramie 

realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w 

ramach działania, tj. 31 grudnia 2023 r. 

0-1 



2. 

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z 

 zasadami finansowania projektów 

obowiązującymi dla działania 

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia w zakresie poziomu 

dofinansowania w ramach działania 3.1 określoną w SZOOP.  

Wysokość dofinansowania wskazana we wniosku nie przekracza kwot wskazanych w  załączniku 

do SZOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą. 

0-1 

3. Zabezpieczenie środków na realizację projektu 

Środki na realizację projektu zostały zapewnione w rządowym dokumencie „Krajowy Program 

Kolejowy do 2023 roku”. W przypadku gdy w realizację projektu oprócz wnioskodawcy 

zaangażowane będą również inne podmioty, ocenie będą podlegały dokumenty 

uwierzytelniające zabezpieczenie środków na realizację projektu: 

1) uchwała bądź inne równorzędne dokumenty właściwego organu określające zadanie, na które 

przeznaczone są środki finansowe, a także wysokość wkładu własnego oraz koszty 

niekwalifikowane na realizację danego zadania wraz z planem inwestycyjnym obejmującym co 

najmniej okres realizacji projektu, zatwierdzonym przez właściwy organ oraz (jeśli 

Wnioskodawca posiada) inne dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami na 

współfinansowanie;  

2) oświadczenie o podjęciu działań na rzecz zapewnienia współfinansowania przez właściwego 

ministra (w przypadku jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego) jeśli 

takie działania zostały podjęte przez jednostkę podległą lub nadzorowaną przez ministra 

właściwego. 

0-1 

4. 
Projekt nie został zakończony przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie 

Sprawdzenie czy inwestycja nie wyczerpuje przesłanek art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 tj. czy projekt nie został fizycznie ukończony bądź w 

pełni zrealizowany przed przedłożeniem do oceny wniosku o dofinansowanie, niezależnie od 

tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Jako fizyczne 

ukończenie bądź pełną realizację projektu należy rozmieć podpisanie protokołu odbioru 

końcowego w ramach ostatniego kontraktu na roboty budowlane (w przypadku projektu, w 

ramach którego realizowanych jest kilka elementów, dotyczy ostatniego elementu). 

0-1 

5. Projekt jest zgodny z ogólnymi zasadami 

ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z ogólnymi zasadami ustanowionymi w  art. 7 i 
0-1 



Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 

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

 równości mężczyzn i kobiet,  

 niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, 
wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,  

 zrównoważonego rozwoju.  

Niezależnie od tego, na etapie oceny merytorycznej projektu będą oceniane istotne aspekty 

projektu, mające wpływ na spełnienie wymogów art. 8 Zrównoważony rozwój.  

Kryteria formalne – wniosek  

1. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w  terminie 

określonym w wezwaniu do złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

Termin składania wniosku o dofinansowanie zostanie określony indywidualnie dla każdego 

projektu przez Instytucję Pośredniczącą POPW. 
0-1 

2. 

Wniosek o dofinansowanie sporządzono na 

obowiązującym formularzu, zgodnie z 

obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku 

Obowiązujący formularz zostanie opublikowany na stronach internetowych Instytucji 

Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej POPW (należy posługiwać się aktualną wersją 

formularza). 

Sprawdzeniu zostanie poddane to, czy wniosek o dofinansowanie został sporządzony na 

obowiązującym formularzu oraz czy załączono wszystkie wymagane załączniki, zgodnie z 

instrukcją wypełniania wniosku. 

Szczegółowe wymagania dotyczące kompletności wniosku o dofinansowanie zostały określone w 

instrukcji wypełniania wniosku. 

0-1 

3. 
Spójność informacji przedstawionych we 

wniosku 

Wniosek o dofinansowanie zostanie sprawdzony pod kątem przedstawienia spójnych danych 

oraz tożsamych założeń w poszczególnych częściach aplikacji oraz w  dokumentach załączanych 

do wniosku o dofinansowanie, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. 

0-1 

4. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami 

sporządzono w języku polskim 

Wniosek o dofinansowanie i wszystkie załączone do niego dokumenty powinny być sporządzone 

w języku polskim, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 października.1999 r. o  języku polskim (Dz. U. z 

2011 r. Nr 43, poz. 224, Nr 84, poz. 455). Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny 

0-1 



zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ  

A. Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena 

1. Strategiczny charakter projektu 

Projekt realizuje cele określone w Białej Księdze Transportu KE Plan utworzenia jednolitego 

europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego systemu transportu oraz Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z 

perspektywą do 2030 roku), wraz ze sposobem realizacji jej szczegółowych celów określonym w 

Dokumencie Implementacyjnym do SRT.  

0-1 

2. 
Zgodność ze Szczegółowym opisem osi 

priorytetowych POPW 

Projekty muszą zachowywać zgodność ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi działania 3.1, 

które określono w SZOOP.  

Cele projektów muszą być zgodne z celami działania 3.1 i zakresem interwencji określonymi w 

SZOOP. 

W momencie składania Wniosku o dofinansowanie projekt musi być ujęty w załączniku do SZOOP 

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego 

wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą. 

0-1 

3. Trwałość projektu 

Finansowa: 

Ocena czy deklarowane zasoby finansowe na realizację projektu są możliwe do zapewnienia i są 

wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie 

eksploatacji (ocena wstępna – niewymagająca weryfikacji w  formie analizy finansowej). Projekt 

zachowuje trwałość finansową jeśli skumulowane saldo przepływów pieniężnych projektu i 

beneficjenta z projektem jest nieujemne w  każdym roku okresu referencyjnego. Wystąpienie 

ujemnego salda w rachunku przepływów pieniężnych nawet dla jednego roku w ramach okresu 

referencyjnego i  niewskazanie źródła pokrycia deficytu przez beneficjenta powoduje negatywną 

ocenę wniosku w tym aspekcie. 
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Funkcjonowania: 

Ocena czy beneficjent zamierza wykorzystywać produkty projektu zgodnie z  przeznaczeniem 

oraz czy założone cele projektu zostaną w pełni osiągnięte.  

Sprawdzeniu będzie podlegać także zapewnienie przez beneficjenta we wniosku o 

 dofinansowanie trwałości operacji. Zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia PE i  Rady (UE) nr 

1303/2013 kryterium trwałości operacji uważa się za niespełnione, jeżeli w okresie 5 lat od 

płatności końcowej na rzecz beneficjenta, zajdzie jakakolwiek z  poniższych okoliczności: 

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem, 

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 

publicznemu nienależne korzyści, 

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która 

mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 

4. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska 

Ocena zgodności z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 

października 2008 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późń. zm.). 

Sprawdzenie, czy dla projektu wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującą 

wszystkie elementy projektu, które jej wymagają? 

0-1 

5. 

Efektywność energetyczna proponowanych 

rozwiązań technicznych lub brak wpływu na 

efektywność energetyczną 

Kryterium jest spełnione jeżeli z dokumentacji projektu wynika, że tam, gdzie to mogło mieć 

uzasadnienie, zostały wzięte pod uwagę przy wyborze wariantów albo na innym właściwym 

etapie przygotowania projektu: racjonalne zużycie energii, efektywność energetyczna, 

wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, działania redukujące i  kompensacyjne, jak 

również promocja niskowęglowych rozwiązań; bądź też opisano proces, w ramach którego te 

elementy będą brane pod uwagę na dalszych etapach realizacji projektu. 

0-1 

B. Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje konieczność uzupełnienia wniosku na etapie oceny merytorycznej 

1. Poprawność analizy finansowej Analiza finansowa powinna zostać przeprowadzona zgodnie wykładnią Komisji Europejskiej i 
0-1 



wytycznymi krajowymi. Analiza finansowa powinna służyć wykazaniu przy pomocy wskaźników 

efektywności finansowej konieczności dofinansowania projektu. Wskaźniki efektywności 

finansowej powinny zostać wyliczone w dwóch wariantach: bez dofinansowania unijnego 

(FNPV/c i FRR/c) oraz z dofinansowaniem unijnym (FNPV/k i  FRR/k). Ponadto, weryfikacji będzie 

poddane przyjęcie założeń do analizy finansowej zgodnych z analizą przedstawioną w Studium 

Wykonalności. 

Weryfikacji podlegać będzie przede wszystkim: 

a) Czy w analizie finansowej wzięto pod uwagę wszystkie elementy, etapy projektu? 
b) Czy analizę przeprowadzono z punktu widzenia właściciela i/lub operatora? Czy jeśli to 

konieczne przeprowadzono analizę skonsolidowaną? 
c) Czy wyliczenia przeprowadzono metodą różnicową albo w metodzie standardowej 

prawidłowo zidentyfikowano i wydzielono przepływy związane z projektem? 
d) Czy założono odpowiedni okres referencyjny? 
e) Czy dla całości analizy przyjęto ceny realne? 
f) Czy w zależności od tego, czy Beneficjent ma, bądź nie ma prawa odliczenia albo zwrotu 

naliczonego VAT, przyjęto odpowiednio ceny netto lub brutto w analizie finansowej? 
g) Czy przyjęto prawidłową finansową stopę dyskonta? 
h) Czy w analizie finansowej wzięto pod uwagę tylko przepływy pieniężne, w tym 

nie uwzględniono amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki? 
i) Czy przyjęto i opisano realne założenia oraz akceptowalną metodykę dla wszystkich 

pozycji finansowych przyjętych do kalkulacji, w stopniu szczegółowości umożliwiającym 
ich weryfikację? 

j) Czy nakłady inwestycyjne wykorzystane do wyliczania wskaźników w analizie 
finansowej są równe nakładom na projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie? 

k) Czy przychody wykazywane w analizie efektywności finansowej i luki w  finansowaniu są 
przychodami projektu zgodnie z art. 61 Rozporządzenia 1303/2013, tj. tylko 
przychodami od użytkowników, dzierżawców itp., natomiast w  przychodach nie 
wykazano subsydiów, dotacji operacyjnych i innych dotacji? 

l) Czy odniesiono się do możliwości uzyskania przychodów incydentalnych, w tym 
przychodów z materiałów odzyskanych (staroużytecznych)? 

m) Czy wzięto pod uwagę wartość rezydualną (jeśli rzeczywisty okres gospodarczego życia 
projektu przekracza przyjęty okres referencyjny)? 

n) Czy dla wskaźników efektywności finansowej wykonano analizę wrażliwości? 
o) Czy w kalkulacjach analizy finansowej przedłożonych w arkuszu kalkulacyjnym nie ma 



błędów matematycznych i/lub metodycznych? 
p) Czy wskaźnik finansowej wartości bieżącej netto inwestycji (FNPV/C) ma wartość 

mniejszą od 0? 
q) Czy wskaźnik finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest niższy od 

przyjętej w analizie stopy dyskontowej? 
r) Czy wskaźnik finansowej wartości bieżącej netto kapitału bez wkładu UE (FNPV/K) ma 

wartość mniejszą od 0? 
s) Czy wskaźnik finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału (FRR/K) jest niższy od 

przyjętej w analizie stopy dyskontowej? 
t) Czy dla projektu generującego dochód dla określenia maksymalnego poziomu 

dofinansowania użyto metody luki w finansowaniu? (jeśli dotyczy) 
u) Czy wykazano trwałość finansową projektu? Czy w przypadku, gdy skumulowane środki 

pieniężne na koniec okresu osiągają w którymkolwiek roku wartości ujemne wskazano 
źródła pokrycia deficytu? 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każde z pytań pomocniczych. 

2. Poprawność analizy ekonomicznej 

Analiza społeczno-ekonomiczna powinna zostać przeprowadzona zgodnie wykładnią Komisji 

Europejskiej i wytycznymi krajowymi.  

Weryfikacji zostanie poddana spójność analizy ekonomicznej z danymi zawartymi w  Studium 

Wykonalności, a ponadto zasadność realizacji projektu z punktu widzenia społeczno-

ekonomicznego zgodnie z wynikami analizy kosztów i korzyści. 

Weryfikacji podlegać będzie w szczególności: 

a) Czy prawidłowo określono obszar oddziaływania projektu oraz jego interesariuszy? 
b) Czy przeprowadzono analizę wariantów oraz opisano ją w studium wykonalności lub czy 

została opisana analiza wariantów przeprowadzona uprzednio w ramach innego 
opracowania? 

c) Czy wykonano prognozę popytu dla wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego, i 
 (jeśli dotyczy) dla analizowanych wariantów alternatywnych, z odpowiednimi 
założeniami, metodyką i spójnością zarówno z zakresem projektu, jak i bieżącymi 
trendami rozwojowymi przedmiotowej gałęzi transportu? 

d) Czy założono odpowiedni okres referencyjny? 
e) Czy dla całości analizy przyjęto ceny realne? 
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6 Ujemna wartość ENPV może być do przyjęcia w pewnych wyjątkowych przypadkach, jeśli projekt niesie ze sobą istotne korzyści nie dające się oszacować w kategoriach 

pieniężnych, pod warunkiem jednak, że korzyści takie zostaną szczegółowo określone. 

f) Czy analizy dokonano w cenach netto? 
g) Czy przyjęto prawidłową społeczną stopę dyskonta? 
h) Czy prawidłowo dokonano korekt fiskalnych, oraz (jeśli dotyczy) przekształcenia cen 

rynkowych w ceny rozrachunkowe w odniesieniu do wyników analizy finansowej? 
i) Czy z analizy ekonomicznej wyłączono przychody operacyjne oraz przychody 

finansowe? 
j) Czy prawidłowo określono katalog korzyści i kosztów społeczno-ekonomicznych oraz 

założenia i metodykę ich kwantyfikacji zgodnie z wytycznymi i/lub w  nietypowych 
przypadkach posłużono się metodyką autorską? 

k) Czy przyjęto i opisano realne założenia oraz akceptowalną metodykę dla wszystkich 
pozycji ekonomicznych przyjętych do kalkulacji, w stopniu szczegółowości 
umożliwiającym ich weryfikację? 

l) Czy wyliczono wartość rezydualną w analizie ekonomicznej zgodnie z wytycznymi i 
 opisano założenia przyjęte w kalkulacji? 

m) Czy dla wskaźników efektywności ekonomicznej wykonano analizę wrażliwości? 
n) Czy w kalkulacjach analizy społeczno-ekonomicznej przedłożonych w arkuszu 

kalkulacyjnym nie ma błędów matematycznych i/lub metodycznych? 
o) Czy wskaźnik ekonomicznej wartości bieżącej netto inwestycji ENPV ma wartość 

większą od 0?6 
p) Czy wskaźnik ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji ERR jest wyższy od 

przyjętej w analizie stopy dyskontowej?
1
 

q) Czy wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C) jest większy lub równy 1?
1 

r) Czy efekty społeczno-gospodarcze projektu, których nie da się wyrazić w  wartościach 
pieniężnych zostały opisane ilościowo i jakościowo z  uwzględnieniem wszystkich 
istotnych skutków realizacji projektu? 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każde z pytań pomocniczych. 

3. Spójność wewnętrzna projektu 
Weryfikacji zostanie poddana logika interwencji, tzn. czy planowane w projekcie działania 

wynikają z przeprowadzonych analiz oraz są spójne z diagnozą potrzeb, celami projektu, 

nakładami, założonymi wskaźnikami realizacji oraz są wykonalne. 

0-1 



4. Poprawność wskaźników monitorowania  

Dokonując oceny projektu według tego kryterium należy stwierdzić: 

a) czy w projekcie znajdują się wszystkie adekwatne do zakresu projektu wskaźniki? 
b) czy wartości docelowe wskaźników są realne do osiągnięcia? 
c) czy podany rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźników jest właściwy do 

zaplanowanego czasu realizacji projektu? 
d) czy wybrane wskaźniki, w korespondencji z AKK, są adekwatne do oczekiwanych 

rezultatów działania 3.1? 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każde z pytań pomocniczych. 

0-1 

5. Kwalifikowalność wydatków 
Weryfikacja, czy wydatki zaplanowane w projekcie są zgodne z wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków dla działania 3.1. Weryfikacja według kategorii wydatków zawartych 

we wniosku o dofinansowanie. 

0-1 

6. Odporność na zmiany klimatu 

a) Projekt jest zgodny z dokumentami:  

 „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz  

 „Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o  zagrożeniach 
bezpieczeństwa narodowego”, 

b) W projekcie przeanalizowano ryzyko zalania, podtopienia, osuwiska czy innego 
niekorzystnego zdarzenia, skutkującego uszkodzeniem lub zniszczeniem infrastruktury 
wytworzonej w wyniku realizacji projektu. Tam gdzie ma to uzasadnienie, zastosowano 
rozwiązania zwiększające odporność infrastruktury w  przypadku nasilonej 
częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych lub też rozwiązania 
ograniczające ryzyko wpływu tego typu zjawisk na zachowanie stabilności i trwałości 
projektu. Rozwiązania te powinny dotyczyć zarówno etapu realizacji przedsięwzięcia, 
jak też dalszego utrzymania wybudowanej infrastruktury. 

Kryterium b) jest również spełnione w przypadku, kiedy w wyniku analizy ryzyka 

przeprowadzonej w studium wykonalności lub w raporcie oddziaływania na środowisko 

stwierdzono brak konieczności stosowania tego typu rozwiązań. 

Aby pozytywnie ocenić całe kryterium należy odpowiedzieć TAK na każdy z  podpunktów. 

0-1 



                                                           
7
 TSI PRM - Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” (Persons with reduced mobility). 

7. Adaptacja do zmian klimatu 

W projekcie uwzględniono rozwiązania dostosowujące miejsca lokalizacji stacji, peronów, węzłów 

przesiadkowych do warunków: okresowego wysokiego nasłonecznienia (np. zacienianie w sposób 

sztuczny – zadaszenia, bądź w sposób naturalny – nasadzenia roślinności itp.), opadów deszczu i 

śniegu, a także podmuchów wiatru.  

0-1 

8. 
Zgodność z TSI (Techniczne Specyfikacje 

Interoperacyjności) 

Projektowane rozwiązania będą wg dokumentacji projektowej realizowane zgodnie z 

 wymaganiami TSI (w tym TSI PRM
7
) lub listą wydaną na podstawie artykułu 25t ustawy o 

transporcie kolejowym. 

0-1 

9. Eliminacja „wąskich gardeł” 

Ocena projektu pod kątem poprawy parametrów technicznych linii kolejowej.  

Weryfikacji będzie podlegać to, czy w projekcie przewiduje się: 

 modernizację systemów SRK 
oraz 

 zwiększenie prędkości maksymalnej na linii kolejowej 
lub  

 likwidację punktowych lub odcinkowych o ograniczeń prędkości na odcinku linii kolejowej, na 
którym w ramach projektu prowadzone będą prace  

lub  

 podniesienie dopuszczalnego nacisku do 221 kN na oś  
lub  

 usunięcie technicznych przyczyn punktowego lub odcinkowego zmniejszenia dopuszczalnego 
nacisku na odcinku linii kolejowej, na którym w ramach projektu prowadzone będą prace. 

0-1 

10. Poprawa bezpieczeństwa 

Ocena projektu pod kątem poprawy parametrów wpływających na bezpieczeństwo.  

Weryfikacji będzie podlegać, czy w projekcie przewiduje się: 

 poprawę stanu technicznego nawierzchni i rozjazdów  
oraz 

 instalację nowych lub przebudowę istniejących urządzeń z zakresu automatyki i  telematyki, 
w tym urządzeń sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowych 

lub  

0-1 



 podniesienie kategorii przejazdów kolejowych 
lub  

 likwidację przejazdów kolejowych na rzecz skrzyżowań bezkolizyjnych. 

11. Przygotowanie projektu do realizacji  

Projekt zostanie uznany za „dojrzały” gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:  

 opracowano studium wykonalności wraz z AKK, 

 wydano wszystkie niezbędne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

 przygotowano szczegółowy harmonogram realizacji, obrazujący planowane procedury 
przetargowe i procedury pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, których 
zaawansowanie pozwala na dotrzymanie planowanych terminów realizacji przedsięwzięcia. 

0-1 

12. 
Komplementarność na szczeblu regionalnym i 

krajowym 

Projekt jest powiązany z projektami już zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub 

zaakceptowanymi do realizacji. 

Komplementarność z projektami: 

 z tej samej gałęzi transportu, zrealizowanymi w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok 
złożenia wniosku  

lub  

 z tej samej gałęzi transportu, zaakceptowanymi do realizacji, lub realizowanymi z  równolegle 
lub  

 z innych gałęzi transportu - z istniejącą infrastrukturą transportową, z projektami 
transportowymi realizowanymi równolegle lub z projektami transportowymi 
zaakceptowanymi do realizacji. 

0-1 

13. 

Spójność projektowanej infrastruktury z 

 lokalnymi przedsięwzięciami dot. rozwoju 

transportu 

W projekcie przewidziano rozwiązania adekwatne do potrzeb transportowych na danym 

obszarze.  

Należycie udokumentowano przeprowadzenie konsultacji z władzami lokalnymi, których celem 

było zapewnienie spójności projektowanych rozwiązań transportowych z  innymi 

przedsięwzięciami dotyczącymi infrastruktury transportowej na danym obszarze, w tym w 

zakresie węzłów przesiadkowych. 

0-1 

14. Zarządzanie projektem 
Weryfikacji podlegać będzie zdolność Beneficjenta do zrealizowania projektu, w ocenie będą 

brane pod uwagę takie aspekty jak: organizacja Beneficjenta, podział odpowiedzialności za 

poszczególne zadania i funkcje niezbędne do zarządzania i  wdrażania poszczególnych faz 

0-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

przedsięwzięcia, procedury dotyczące zawierania umów, system monitorowania realizacji 

projektu.  

Kryteria wyboru projektów 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Działanie 3.1 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DLA INWESTYCJI W RAMACH DZIAŁANIA 

(31 stycznia 2017 r.) 

 



KRYTERIA FORMALNE 

Do etapu oceny merytorycznej przechodzą wyłącznie wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. 

Lp. Nazwa kryterium Ocena 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA 

1.  Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania 0-1 

2.  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie 0-1 

KRYTERIA FORMALNE – PROJEKT 

1.  Zgodność projektu z listą przedsięwzięć kolejowych ujętą w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z 

perspektywą do 2030 r.) (DI do SRT) 

0-1 

2.  Zgodność projektu z SZOOP 0-1 

3.  Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania 0-1 

4.  Projekt ma zapewnione współfinansowanie krajowe 0-1 

5.  Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 0-1 

6.  Projekt jest zgodny z ogólnymi zasadami ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 0-1 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK 

1.  Złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie określonym w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie 0-1 

2.  Wniosek o dofinansowanie sporządzono na obowiązującym formularzu, zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku 0-1 



KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA 

1.  
Kwalifikowalność Wnioskodawcy w 

ramach działania 

Wnioskodawca jest zgodny z określonym typem beneficjenta w ramach działania 3.1 

w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POPW (SZOOP). 

0-1 

2.  
Wnioskodawca nie podlega 

wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie 

Zgodnie z podpisaną deklaracją we wniosku Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu 

z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

0-1 

KRYTERIA FORMALNE – PROJEKT 

1.  Zgodność projektu z listą Projekt „Prace przygotowawcze” dotyczy projektu ujętego w DI do SRT (pkt 7.3.1.2)  0-1 

3.  Spójność informacji przedstawionych we wniosku 0-1 

4.  Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami sporządzono w języku polskim 0-1 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje konieczność uzupełnienia wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Lp. Nazwa kryterium Ocena 

1.  Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu 0-1 

2.  Harmonogram oraz ramy czasowe realizacji projektu 0-1 

3.  Przedmiot projektu 0-1 

4.  Zakres projektu 0-1 



przedsięwzięć kolejowych ujętą w 

Dokumencie Implementacyjnym do 

Strategii Rozwoju Transportu do 2020 

r. (z perspektywą do 2030 r.) (DI do 

SRT) 

Lista projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym. 

2.  

Zgodność projektu z SZOOP 

Projekt zachowuje montaż finansowy zgodny z dopuszczalnym poziomem dofinansowania UE 

dla projektu. 

W momencie składania Wniosku o dofinansowanie projekt musi być ujęty w załączniku  

do SZOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą. 

0-1 

3.  Realizacja projektu mieści się w 

ramach czasowych działania 

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz w harmonogramie 

realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków  

w ramach działania, tj. 31 grudnia 2023 r. 

0-1 

4.  
Projekt ma zapewnione 

współfinansowanie krajowe 

Beneficjent określi we wniosku o dofinansowanie źródło finansowania projektu w zakresie 

wkładu krajowego. Jeśli wskazanym źródłem są środki własne Beneficjenta, Zarząd  

PKP PLK S.A. złoży wraz z wnioskiem o dofinansowanie pisemną deklarację dotyczącą 

dostępności ww. środków. 

0-1 

5.  

Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku o 

dofinansowanie 

Projekt nie wyczerpuje przesłanek art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1303/2013, tj. projekt nie został w pełni zrealizowany przed przedłożeniem 

wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu 

płatności zostały przez beneficjenta dokonane.  

Przez projekt w pełni zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór usług, w formie podpisania protokołu odbioru 

końcowego. W przypadku projektów, w ramach których realizowane są odrębne elementy, 

powyższy zapis dotyczy daty podpisania protokołu odbioru ostatniego (chronologicznie) z tych 

elementów. 

0-1 

6.  
Projekt jest zgodny z ogólnymi 

zasadami ustanowionymi w art. 7 i 8 Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z ogólnymi zasadami ustanowionymi  
0-1 



rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 

w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013: 

 równości mężczyzn i kobiet, 

 niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, 

wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, 

 zrównoważonego rozwoju. 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK 

1.  
Złożenie wniosku o dofinansowanie 

w terminie określonym w wezwaniu 

do złożenia wniosku 

o dofinansowanie 

Termin składania wniosku o dofinansowanie zostanie określony indywidualnie dla każdego 

projektu przez Instytucję Pośredniczącą POPW. 0-1 

2.  

Wniosek o dofinansowanie 

sporządzono na obowiązującym 

formularzu, zgodnie z obowiązującą 

instrukcją wypełniania wniosku 

Obowiązujący formularz jest opublikowany na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej 

i Instytucji Pośredniczącej POPW (należy posługiwać się aktualną wersją formularza). 

Szczegółowe wymagania dotyczące kompletności wniosku o dofinansowanie są określone 

w instrukcji wypełniania wniosku. 

Wniosek o dofinansowanie powinien zostać sporządzony na obowiązującym formularzu 

i zawierać wszystkie wymagane załączniki, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. 

0-1 

3.  Spójność informacji 

przedstawionych we wniosku 

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać spójne dane oraz tożsame założenia 

w poszczególnych jego częściach oraz w załączanych dokumentach, zgodnie z instrukcją 

wypełniania wniosku. 

0-1 

4.  
Wniosek o dofinansowanie wraz 

z załącznikami sporządzono w 

języku polskim 

Wniosek o dofinansowanie i wszystkie załączone do niego dokumenty powinny być 

sporządzone w języku polskim, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 października.1999 r. o języku 

polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, Nr 84, poz. 455). Dokumenty sporządzone w języku 

obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

0-1 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 



Niespełnienie jednego z kryteriów powoduje konieczność uzupełnienia wniosku na etapie oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny 

1.  
Kwalifikowalność wydatków w 

ramach projektu 

Wydatki zaplanowane w projekcie są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 

wydatków dla działania 3.1. 

Weryfikacja według kategorii wydatków zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

0-1 

2.  

Harmonogram oraz ramy czasowe 

realizacji projektu 

1/ Weryfikacja harmonogramu realizacji projektu pod kątem zgodności zaplanowanego 

zakresu rzeczowego oraz przyjętych terminów wykonania zadań z zasadami, praktykami 

i uwarunkowaniami administracyjnymi właściwymi dla procesu inwestycyjnego, 

przewidzianego do realizacji w ramach odnośnego projektu infrastrukturalnego, w tym 

z przyjętym dla niego trybem kontraktowania i realizacji. 

2/ Ocena harmonogramu projektu pod kątem możliwości realizacji odnośnego projektu 

infrastrukturalnego w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach POPW 2014-2020. 

W celu właściwej weryfikacji, wnioskodawca powinien jednocześnie przedstawić do oceny 

aktualny, na dzień złożenia Wniosku o dofinansowanie, harmonogram kontraktowania 

i realizacji zadań inwestycyjnych w ramach odnośnego projektu infrastrukturalnego. 

0-1 

3.  

Przedmiot projektu 

Wnioskodawca określi dokumentację, której opracowanie jest niezbędne i będzie 

wystarczające do przeprowadzenia procesu wyboru wykonawcy zadań inwestycyjnych 

w ramach odnośnego projektu infrastrukturalnego. 

Weryfikacji podlegać będzie kompletność dokumentacji w kontekście planowanego zakresu 

rzeczowego oraz trybu kontraktowania zadań inwestycyjnych w ramach odnośnego projektu 

infrastrukturalnego. 

0-1 

4.  
Zakres projektu 

Zakres projektu nie pokrywa się całkowicie bądź częściowo z zakresem innych projektów 

realizowanych w perspektywie 2014-2020. 

W przypadku nakładania się zakresu z innymi projektami, wnioskodawca powinien wykazać 

 

0-1 



brak podwójnego finansowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

OŚ PRIORYTETOWA IV – POMOC TECHNICZNA 

Działanie 4.1 WSPARCIE PROCESU WDRAŻANIA ORAZ PROMOCJA PROGRAMU  

(20 września 2017 r.) 

 
 



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

Lp. Nazwa kryterium  

1.  Zasadność realizacji projektu 0-1 

2.  Zgodność projektu  z prawem wspólnotowym i krajowym oraz z dokumentami programowymi 0-1 

3.  Wykonalność projektu 0-1 

4.  Kwalifikowalność 0-1 

5.  Efektywność zaproponowanych rozwiązań 0-1 

6.  Zgodność strony formalnej projektu z dokumentami programowymi i finansowymi 0-1 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena (w pkt)  

1.  
Zasadność realizacji projektu Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, w kontekście celów POPW 2014-2020, mierzonej 

wpływem projektu na osiąganie wskaźników produktu osi priorytetowej oraz możliwego 

wpływu na wskaźniki rezultatu. 

0-1 

2.  
Zgodność projektu  z prawem 

wspólnotowym i krajowym oraz z 

dokumentami programowymi 

Zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym, w tym z ustawą PZP, zasadą równości kobiet i 

mężczyzn, zasadą niedyskryminacji oraz zasadą zrównoważonego rozwoju. 

0-1 

3.  
Wykonalność projektu Wnioskodawca  posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność projektu. 0-1 

4.  
Kwalifikowalność Planowane wydatki są kwalifikowalne a ich wysokość jest adekwatna do działań i ich 

rezultatów (relacja nakład/rezultat). 

0-1 

5.  
Efektywność zaproponowanych 1)Proponowane rozwiązania i instrumenty służące realizacji projektu są zasadne. 0-1 



rozwiązań 2)Wnioskodawca  zapewnił udział określonych grup docelowych. 

6.  
Zgodność strony formalnej projektu 

z dokumentami programowymi  

i finansowymi 

Zakres projektu zostanie przeanalizowany pod kątem zapisów dokumentów programowych. 

Budżet projektu zostanie przeanalizowany pod kątem dostępności środków finansowych dla 

Wnioskodawcy. 

Wskaźniki wybrane przez Wnioskodawcę zostaną przeanalizowane pod kątem zadań 

zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 


