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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu  

numer RPLD.02.01.02-IP.02-10-049/19 

KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

PODDZIAŁANIE II.1.2 PROFESJONALIZACJA USŁUG BIZNESOWYCH 

Typ projektu 1 

KRYTERIA FORMALNE 

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

1  
Kwalifikowalność wnioskodawcy 
w konkursie 

Czy wnioskodawca należy do jednej z niżej wymieniowych kategorii podmiotów: 

 instytucje otoczenia biznesu, 

 publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. 
 
Ww. podmioty mogą realizować projekt w formule projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 
ustawy wdrożeniowej. W takim przypadku partnerzy muszą zostać wybrani zgodnie 
z przepisami ww. ustawy (weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy). Partnerzy 
uczestniczący w realizacji projektu nie otrzymują dofinansowania. 
 
Szkoły wyższe to uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie statutu lub innego równoważnego dokumentu 
założycielskiego, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz oświadczenia wnioskodawcy. 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

2  
Niepodleganie wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie 

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

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 



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

Ponadto pomoc nie może być przyznawana w szczególności: 

 podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji 
Komisji Europejskiej uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo 
członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 
107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

 podmiotowi, który dokonał przeniesienia, w rozumieniu art. 2 pkt 61a) 
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, do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja 
początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających 
złożenie wniosku o pomoc, oraz który nie zobowiąże się, że nie dokona takiego 
przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której 
dotyczy wniosek o pomoc (jeśli dotyczy).  
 

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

3  
Zgodność poziomu i wnioskowanej kwoty 
dofinansowania z regulaminem konkursu 

Czy wnioskodawca prawidłowo określił wnioskowaną kwotę i poziom dofinansowania? 
 
Weryfikacji podlega prawidłowość obliczeń, w szczególności związanych z zastosowaniem: 

a) limitów dotyczących całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych lub kwoty 
dofinansowania projektu określonych w regulaminie konkursu. 
Spełnienie warunku będzie weryfikowane w odniesieniu do wartości kosztów 
kwalifikowalnych projektu szacowanej na etapie aplikowania o wsparcie – zmiany 
tej wartości w trakcie realizacji projektu, np. wynikające ze zmian sytuacji rynkowej, 
nie wpływają na spełnienie kryterium; 

b) intensywności wsparcia, 
Intensywność wsparcia wynosi 100% w przypadku  pomocy w formie pieniężnej 
przyznawanej MŚP (ostatecznym odbiorcom) biorącym udział w pilotażu – tylko w 
przypadku programów inkubacji i akceleracji. 
Intensywność wsparcia wynosi do 85% w przypadku pomocy publicznej lub pomocy 
de minimis dla wnioskodawcy. 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%; 

c) limitów na poszczególne kategorie kosztów lub rodzaje pomocy, takich jak:  

 limit dotyczący minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych związanych 
z przeprowadzeniem pilotażu nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej 
już usługi specjalistycznej, lub pakietu usług – 60% wydatków 
kwalifikowalnych projektu, 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 



 limit dotyczący maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych związanych 
ze stworzeniem lub doposażeniem zaplecza infrastrukturalnego niezbędnego 
dla świadczenia nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi, lub 
pakietu usług – 20% wydatków kwalifikowalnych projektu,  

 ryczałt na koszty pośrednie – 3% całkowitych bezpośrednich wydatków 
kwalifikowanych projektu,  

 wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do 
wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych, 

 limit na pomoc de minimis – 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorstwa w 
okresie trzech lat podatkowych oraz 100 tys. EUR dla jednego 
przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie 
drogowego transportu towarów w okresie trzech lat podatkowych, 

 limit na wydatki objęte cross-financingiem – 10% finansowania UE w ramach 
projektu.  

4  Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków 

Projekt nie może być fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie. 
W przypadku wsparcia udzielanego na podstawie 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 projekt nie może rozpocząć się przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 

5  Miejsce realizacji projektu 

Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego? 
Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa łódzkiego. 
Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie.  
Ponadto wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą 
na terenie województwa łódzkiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów 
w dokumentach rejestrowych lub dokumentu potwierdzającego dokonanie, przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie, zgłoszenia o wpis do dokumentów rejestrowych miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego).  

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

6  
Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn 

W ramach kryterium oceniana będzie zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn, wynikającą z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
 
We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić uzasadnienie dla wskazanego wpływu 
projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz opisać sposoby zapewnienia 
zgodności projektu z ww. zasadą, uwzględniając zapisy Wytycznych 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. 
 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 



Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu pod warunkiem wskazania we wniosku o 
dofinansowanie szczegółowego uzasadnienia, dlaczego dany projekt nie jest w stanie 
zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady.  

7  
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 
rozwoju 

W ramach kryterium oceniane będzie czy działania przewidziane do realizacji w projekcie są 
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju z wynikającą art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
 
We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić uzasadnienie dla wskazanego wpływu 
projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz opisać sposoby zapewnienia zgodności 
projektu z ww. zasadą . 
 
Za kwalifikowalne mogą być uznane jedynie przedsięwzięcia oddziałujące na powyższą 
zasadę co najmniej na poziomie neutralnym.  

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 

8  
Zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wynikającą z art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. 
 
We wniosku o dofinansowanie wymaga się wykazania pozytywnego wpływu realizacji projektu 
na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz opisania sposobów zapewnienia zgodności projektu z ww. 
zasadą, uwzględniając zapisy Wytycznych 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.  

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 

9  

Projekt lub jego część nie obejmuje przedsięwzięć 
będących częścią operacji, które zostały objęte lub 
powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania 
w następstwie przeniesienia działalności 
produkcyjnej poza obszar objęty programem 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt lub jego część nie obejmuje 
przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte 
procedurą odzyskiwania w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar 
objęty programem – zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego przez 
wnioskodawcę. 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

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

1 
Wpisywanie się projektu we właściwy typ 
projektu  

Ocenie podlega, czy projekt obejmuje kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych 
przez wnioskodawcę na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).  

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 



Projekt powinien dotyczyć nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej, 
lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty wnioskodawcy. 

Usługi objęte projektem muszą wpisywać się w co najmniej jeden z niżej wymienionych zakresów 
tematycznych:  

 kompleksowe programy inkubacji i akceleracji startupów, czyli działania i usługi skierowane 
do osób planujących założyć działalność gospodarczą lub MŚP znajdujących się we 
wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy od daty rejestracji), które poszukują rentownego, 
skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach, 

 doradztwo specjalistyczne w zakresie transferu i wdrażania wiedzy i innowacji, 

 doradztwo techniczne i technologiczne, 

 doradztwo w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych i świadczenia usług. 

Szczegółowy katalog usług objętych projektem zostanie wskazany w dokumentacji konkursowej. 

Projekt musi obejmować: 

 fazę pilotażu usługi – świadczenie usługi lub pakietu usług na rzecz ograniczonej grupy 
odbiorców w celu przetestowania założeń przyjętych na etapie projektowania usługi, 

 fazę ewaluacji – przeprowadzoną przez niezależny podmiot obiektywną ocenę działań 
realizowanych w ramach projektu, analizę ich skuteczności, efektywności i wpływu 
na osiągnięcie zakładanych celów projektu, która służy poprawie jakości projektowania 
i wdrażania usługi. 

Projekt może obejmować także fazę projektowania usług, np. przeprowadzenie badania rynku pod 
kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP na daną usługę lub pakiet usług, 
zakup analiz/ekspertyz/wartości niematerialnych i prawnych, opracowanie założeń dotyczących 
wdrożenia nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez wnioskodawcę na rzecz MŚP.  

Uczestnikami pilotażu mogą być:  

 MŚP prowadzące działalność gospodarczą (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego 
rejestru) na terytorium województwa łódzkiego,  

 osoby fizyczne – wyłącznie w przypadku kompleksowych programów inkubacji i akceleracji 
startupów.  

W ramach programów inkubacji i akceleracji nie jest możliwe przyznanie pomocy w formie pieniężnej 
uczestnikowi pilotażu będącemu osobą fizyczną. 

2 
Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych 
ze wsparcia 

Czy projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia, określonych w Rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 



dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis? 

Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielona Wnioskodawcom w przypadku 
następujących rodzajów działalności: 

 działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc 
bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności 
wywozowej, 

 działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013, 

 działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, 

 działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa 
okrętowego oraz sektorze włókien syntetycznych, 

 sektor transportu i związana z nim infrastruktura oraz sektor wytwarzania i dystrybucji 
energii oraz związana z nim infrastruktura,  

 likwidacja lub budowa elektrowni jądrowych, 

 inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. U. L 275 z 
25.10.2003, str. 32), 

 wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,  

 inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną 
środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 

Pomoc  de minimis  nie może być udzielona w przypadku: 

 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych, 

 przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 

 działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. 
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i 
prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi 
z prowadzeniem działalności wywozowej. 
 

Dla przedsiębiorcy prowadzącego zarobkową działalność w zakresie drogowego transportu towarów 
pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do 
transportu drogowego towarów. 



 
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP  nie może być udzielona w przypadku: 

 przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 

 działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. 
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i 
prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi 
z prowadzeniem działalności wywozowej. 

3 
Wnioskodawca posiada strategię 
biznesową  

Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje na różne 
źródła przychodów oraz potwierdza zdolność do działania w warunkach rynkowych i – w przypadku 
IOB – prowadzenia działalności pozwalającej na finansową samowystarczalność lub umożliwi stanie 
się samowystarczalnym najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności, tj. 2023 r. 

Możliwość poprawienia wniosku 
i załączników 

4 
Wnioskodawca posiada minimum roczny 
plan pracy, w tym dla przedsięwzięcia 
objętego projektem  

Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada minimum roczny plan pracy, który  zawiera indykatywną 
listę wdrażanych/świadczonych projektów/usług, dostępnych zasobów, niezbędnych szkoleń, 
wymaganego budżetu i źródeł finansowania (w szczególności powinny zostać wskazane projekty, 
na które zostanie pozyskane wsparcie z EFRR). 

Możliwość poprawienia wniosku 
i załączników 

5 Doświadczenie wnioskodawcy 

Ocenie podlega, czy pracownicy wnioskodawcy zaangażowani w realizację projektu posiadają 
minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej 
z tworzeniem nowych przedsiębiorstw lub rozwojem istniejących przedsiębiorstw, lub innowacyjności, 
w tym współpracy biznesu z sektorem B+R. 
Ocena dokonywana jest na podstawie informacji i dokumentów wskazujących co najmniej zakres 
usług oraz charakterystykę odbiorców usług świadczonych w okresie minimum 3 lat poprzedzających 
złożenie wniosku o dofinansowanie.   

Możliwość poprawienia wniosku 
i załączników 

6 
Działania podejmowane w celu 
podniesienia jakości świadczonych usług 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ostatnim roku prowadził działania pozwalające na weryfikację 
jakości realizowanych usług oraz identyfikację nowych potrzeb i podniesienie efektywności 
świadczonych usług (np. badanie satysfakcji klientów). 
Ocena dokonywana jest na podstawie informacji i dokumentów wskazujących zakres 
podejmowanych działań, ich wyniki oraz ich wpływ na kształtowanie oferty usługowej Wnioskodawcy, 
za okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku.  

Możliwość poprawienia wniosku 
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7 
Standardy świadczenia usług (jeśli 
dotyczy) 

Instytucje świadczące specjalistyczne usługi powinny dążyć do zapewnienia standardów jakości 
świadczenia usług.  
Ocenie podlega, czy w okresie trwałości projektu wnioskodawca planuje osiągnąć standardy 
prowadzenia usług takie jak akredytacja przyznana przez ministra właściwego ds. gospodarki lub 
instytucję przez niego upoważnioną (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi 
proinnowacyjne) lub świadczona przez niego usługa zostanie ujęta w Bazie Usług Rozwojowych 
(BUR).  
Ocena dokonywana na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

8 
Uzasadnienie, racjonalność i 
adekwatność planowanych wydatków 

Czy wnioskodawca spełnia warunki umożliwiające wsparcie infrastruktury? 
Możliwość poprawienia wniosku 
i załączników 



kwalifikowalnych związanych z 
infrastrukturą (jeśli dotyczy) 

Ocenie podlegać będzie, czy infrastruktura stanowi element szerszego projektu polegającego na 
profesjonalizacji oraz rozwoju specjalistycznych usług przy łącznym spełnieniu warunków: 
-  działalność wnioskodawcy wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji, 
- wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do 
sfinansowania w ramach przedsięwzięcia, 
-  przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych, 
- przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury  o podobnym profilu, zlokalizowanej w danym 
lub sąsiadującym regionie, chyba że limit dostępnej oferty został wyczerpany, 
- wnioskodawca dąży do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, w oparciu o otwartą 
konkurencję. 
W przypadku ubiegania się o wsparcie infrastruktury w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. weryfikacji podlega, 
czy pomoc dotyczy jednej z następujących form inwestycji początkowej, w rozumieniu art. 2 pkt 49 
Rozporządzenia: 
- inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem 
nowego zakładu, 
- inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem 
zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
- inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją 
produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, 
-  inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą 
zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 
Ocenie podlega, czy projekt obejmuje jedną z wyżej wskazanych form inwestycji początkowej, 
zgodną z przedmiotem projektu. 
 
Ocenie podlega również, czy wysokość kosztów kwalifikowalnych w projekcie spełnia warunki 
określone w art. 14 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., tj., 
czy: 
- w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne 
w ramach pomocy regionalnej przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością 
podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych (dotyczy dużych 
przedsiębiorstw), 
- w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne 
w ramach pomocy regionalnej przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie 
wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. 

9 
Planowany zakres i sposób realizacji 
usług  

Ocenie podlega, czy usługa lub pakiet usług, będący przedmiotem projektu, charakteryzuje się 
następującymi cechami: 

 zidentyfikowaniem potrzeb po stronie odbiorcy usługi i zaproponowaniem sposobu jej 
zaspokojenia przez usługodawcę;  

Możliwość poprawienia wniosku 
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 dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb odbiorcy usługi 
(tzw. usługa szyta na miarę); 

 ustaleniem celów rozwojowych dla usługobiorcy, rozumianych jako mierzalne 
i niemierzalne efekty realizacji usługi; 

 zaangażowaniem usługobiorcy i usługodawcy w proces świadczenia usługi;  

 wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu 
rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach; 

 zapewnieniem wsparcia kontynuacyjnego dla odbiorców usługi, którzy osiągnęli założone 
cele rozwojowe (dotyczy wyłącznie programów inkubacji i akceleracji startupów). 

10 
Kwalifikowalność kosztów w projekcie 
oraz ich zasadność i adekwatność 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
- czy planowane przez wnioskodawcę w ramach projektu wydatki są zgodne z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Szczegółowym 
opisem osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020  oraz z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej i pomocy de minimis, 
- czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowalne w ramach projektu są uzasadnione i zaplanowane 
w odpowiedniej wysokości?  
Badaniu podlega niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów. 

Możliwość poprawienia wniosku 
i załączników.  
Jeśli niezgodne z zasadami 
kwalifikowalności, niecelowe lub 
zawyżone wydatki przekroczą 
20% łącznych kosztów 
kwalifikowalnych, kryterium 
uznaje się za niespełnione. 
Dopuszcza się dokonywanie 
przez oceniających korekty 
wydatków wskazanych przez 
wnioskodawcę jako wydatki 
kwalifikowalne na zasadach 
określonych w regulaminie 
konkursu. 
W przypadku, gdy korekta 
wydatków spowoduje, że 
wysokość wydatków 
kwalifikowalnych w projekcie nie 
spełnia warunków określonych w 
art. 14 pkt. 7 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 – przedmiotowe 
kryterium oraz kryterium 
„Uzasadnienie, racjonalność i 
adekwatność planowanych 



wydatków kwalifikowalnych 
związanych z infrastrukturą” 
uznaje się za niespełnione. 

11 Realność wskaźników 
Czy wskaźniki są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów, jakie projekt ma osiągnąć? 
Czy określone przez wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter 
projektu i mogą zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu? 

Możliwość poprawienia wniosku 
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12 Wykonalność finansowa projektu 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
a) finansowy potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu oraz wpływ projektu na utrzymanie 
płynności finansowej podmiotów zaangażowanych w jego realizację. 
Weryfikacji podlegać będą również przyjęte założenia do prognozy finansowej (czy założenia do 
prognozy finansowej są wiarygodne i realne). 
Ocena dokonywana jest na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów 
i informacji na temat źródeł finansowania projektu, historycznych danych finansowych oraz prognozy 
finansowej na okres realizacji projektu. 
Źródła finansowania projektu muszą być wiarygodne i muszą zapewniać finansowanie wkładu 
własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych (tj. różnicy pomiędzy całkowitą wartością wydatków 
kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania w projekcie) oraz wkładu własnego na pokrycie wydatków 
niekwalifikowalnych). 
W ocenie potencjału finansowego wnioskodawcy do realizacji projektu brana jest pod uwagę kondycja 
finansowa wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie 
projektu nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny wykonalności finansowej projektu w 
powyższym zakresie. 
Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków: 

• dla kredytu/pożyczki bankowej – kopia promesy kredytowej/pożyczki bankowej. Z treści 
dokumentu musi wynikać, że został wystawiony po zbadaniu pozytywnej zdolności 
kredytowej wnioskodawcy (np. dokument nie może mieć formy promesy warunkowej). 
Promesa kredytowa winna zawierać okres/datę ważności promesy, dane identyfikujące 
wystawcę promesy. Promesa musi być ważna przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, 

• dla leasingu – promesa leasingowa. Promesa powinna zawierać okres/datę ważności 
promesy oraz dane identyfikujące wystawcę promesy. Promesa musi być ważna przez 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, 

• dla pożyczki od udziałowca/wspólnika/członka organu/innego podmiotu 
gospodarczego/osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - umowa 
pożyczki z podpisem potwierdzonym notarialnie, chyba że przepis szczególny zastrzega 
inną formę właściwą dla danej czynności prawnej. Możliwość udzielenia pożyczki musi być 
uwiarygodniona dokumentami finansowymi pożyczkodawcy:  
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 sprawozdaniami finansowymi/wyciągami z podatkowej księgi przychodów i 
rozchodów - zamknięcie roku, ustalenie dochodu do opodatkowania lub  

 w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – rocznymi 
zeznaniami podatkowymi PIT z potwierdzeniem złożenia we właściwym urzędzie 
skarbowym lub wyciągiem z konta bankowego, 

• dla podwyższenia kapitału zakładowego – odpis z KRS z zarejestrowanym podwyższeniem 
kapitału zakładowego; (w przypadku braku wpisu w KRS - wniosek do KRS o wpisanie do 
rejestru podwyższenia kapitału zakładowego wraz z załącznikami); w przypadku 
planowanego podwyższenia kapitału zakładowego – dokumenty potwierdzające posiadanie 
środków niezbędnych do wniesienia wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego w 
całości,  

• dla środków z funduszu inwestycyjnego – umowa, na mocy której zostaną zaangażowane 
środki w realizację projektu. 

Ponadto do wniosku o dofinansowanie można załączyć inne dokumenty potwierdzające zapewnienie 
posiadania środków finansowych. 
 
b) czy wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie 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. lub Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. (w zależności od rodzaju pomocy przewidzianej w projekcie). 

13 Wykonalność organizacyjna 

W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty w kontekście ich wpływu na prawidłową 
realizację projektu: 

 doświadczenie i kompetencje kluczowych ekspertów zaangażowanych w realizację usług, 

 doświadczenie kadry zarządzającej w realizacji projektów o takim samym lub podobnym 
charakterze, 

 posiadane lub planowane do pozyskania zasoby infrastrukturalne (lokalowe, rzeczowe, 
specjalistyczna aparatura) oraz wartości niematerialne i prawne, 

 planowany sposób dotarcia i rekrutacji odbiorców usług w fazie pilotażu, 

 planowany sposób realizacji projektu w fazie pilotażu (w tym zakres i sposób organizacji 
działań, ich kompleksowość oraz jakość).  

Możliwość poprawienia wniosku i 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Punktacja Wagi Min/Max 

1 
Wpisywanie się w obszary gospodarcze w 
ramach nisz specjalizacyjnych 

Ocenie podlega, czy wypracowane lub udoskonalone w ramach projektu usługi są 
ukierunkowane i dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw reprezentujących wybrane 
obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych, określone 
w Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz 

0/3 3 
Min. 0 
Max. 9 



wynikających z nich nisz specjalizacyjnych, przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa 
Łódzkiego. 
PUNKTACJA: 
3 pkt – wypracowane lub udoskonalone w ramach projektu usługi są ukierunkowane 
i dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw reprezentujących wybrane obszary 
gospodarcze w ramach niszy specjalizacyjnej 
0 pkt – wypracowane lub udoskonalone w ramach projektu usługi nie są ukierunkowane 
i dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw reprezentujących wybrane obszary 
gospodarcze w ramach nisz specjalizacyjnych 

2 Oddziaływanie projektu na OSI 

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest na terenie Obszarów Strategicznej 
Interwencji (OSI) oraz czy projekt wpisuje się w strategiczne kierunki działań wskazane 
w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. 
PUNKTACJA: 
2 pkt – projekt realizowany jest na terenie OSI i wpisuje się w strategiczne kierunki działań 
dla danego OSI 
1 pkt – projekt realizowany jest na terenie OSI 
0 pkt – projekt nie jest realizowany na terenie OSI 

0/1/2 1 
Min. 0 
Max. 2 

3 
Liczba planowanych nowych lub 
ulepszonych usług  

Ocenie podlega liczba planowanych do wprowadzenia nowych lub ulepszonych usług 
świadczonych przez wnioskodawcę. 
PUNKTACJA: 
2 pkt – każda nowa usługa   
1 pkt – każda ulepszona usługa   

0-8 1 
Min. 0 
Max. 8 

4 Akredytacja świadczonych usług 

Punkty otrzymają podmioty posiadające akredytację przyznaną przez ministra 
właściwego ds. gospodarki lub instytucję przez niego upoważnioną (akredytacja ośrodka 
innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub podmioty, których usługi są ujęte 
w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).  
PUNKTACJA: 
3 pkt – wnioskodawca posiada akredytację ośrodka innowacji lub jego usługi są ujęte 
w BUR  
0 pkt – wnioskodawca nie posiada akredytacji ośrodka innowacji i jego usługi nie są ujęte 
w BUR 

0/3 2 
Min. 0 
Max. 6 

Razem 
Min. 0 

Max. 25 

 

 


