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DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP 

PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP 

Typ projektu 1: Wdrożenie wyników prac B+R 

Typ projektu 2: Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług,  w tym ekoinnowacje 
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KRYTERIA FORMALNE  

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

1  
Kwalifikowalność wnioskodawcy 
w konkursie 

Czy wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP)? 

Definicja MŚP zawarta jest w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. 

Ww. podmioty mogą realizować projekt w formule projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, partner musi spełniać wszystkie warunki 
wymagane wobec wnioskodawcy. Ponadto partnerzy muszą zostać wybrani w sposób prawidłowy, 
zgodnie z przepisami ww. ustawy (weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy). 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie 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, 

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. 

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 



3  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, aby móc uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca musi posiadać na dzień złożenia 
wniosku siedzibę lub oddział, bądź - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą - stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego (weryfikacji dokonuje 
się na podstawie zapisów we właściwych ze względu na formę organizacyjnoprawną Wnioskodawcy 
dokumentach rejestrowych. W odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do KRS - 
właściwym dokumentem rejestrowym będzie odpis z KRS, w odniesieniu do osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą - wpis do CEIDG, lub dokumentu potwierdzającego 
dokonanie, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgłoszenia o wpis do dokumentów 
rejestrowych oddziału/dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w 
przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa 
łódzkiego).  
W przypadku dokonania, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgłoszenia o wpis do 
dokumentów rejestrowych oddziału/dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności 
gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, przedmiotowy wpis musi znaleźć się w 
dokumentach rejestrowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę.  
W przypadku Wnioskodawców niepodlegających wpisowi do KRS ani do CEIDG weryfikacji 
dokonuje się na podstawie zapisów w innych właściwych ze względu na formę organizacyjnoprawną 
Wnioskodawcy dokumentach rejestrowych - jeżeli Wnioskodawca na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa podlega obowiązkowi rejestracji w innym właściwym rejestrze, a w przypadku 
braku takiego obowiązku (rejestru) na podstawie zapisów we właściwych ze względu na formę 
organizacyjnoprawną Wnioskodawcy dokumentach statutowych/ustrojowych. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

4  Okres realizacji projektu 

Czy planowana we wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie przekracza 
30 czerwca 2023 r.? 
Na etapie realizacji projektu za zgodą IP RPO WŁ termin ten może zostać wydłużony (z 
uwzględnieniem końcowej daty kwalifikowalności wydatków w programie tj. 31 grudnia 2023 r.) w 
uzasadnionych przypadkach: 
1) wystąpienia siły wyższej,  

Siłą wyższą jest zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym: 
a) zewnętrzne – mające swe źródło poza podmiotem, odpowiedzialnym za realizację projektu, 
b) niemożliwe do przewidzenia lub o małym stopniu prawdopodobieństwa jego pojawienia się 
w określonej sytuacji w świetle obiektywnej oceny wydarzeń, 
c) niemożliwe do zapobieżenia – nie tyle samemu zjawisku, ale szkodliwym jego następstwom 
przy zastosowaniu współczesnej techniki. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 



2) wystąpienia innego zdarzenia niemożliwego do przewidzenia lub o małym stopniu 
prawdopodobieństwa jego pojawienia się w określonej sytuacji w świetle obiektywnej oceny 
wydarzeń, które nie zostało zawinione przez podmiot, odpowiedzialny za realizację projektu.  
3) wystąpienie zdarzenia przewidzianego przez wnioskodawcę podczas oceny ryzyk i 
uwzględnionego w harmonogramie realizacji projektu, które wystąpiło w większym wymiarze niż 
przewidział wnioskodawca, ale nie z winy podmiotu, odpowiedzialnego za realizację projektu. 
Należy mieć na uwadze, że przy przygotowywaniu harmonogramu realizacji projektu wnioskodawca 
powinien uwzględnić możliwe do przewidzenia ryzyka, wpływające na okres realizacji projektu, takie 
jak m.in. czasochłonny proces wykonania ekspertyz, uzyskania opinii, pozwoleń, opóźnienia w 
wyborze wykonawcy, czy realizacji robót budowlanych. Tylko gdy wnioskodawca wykaże we 
wniosku o dofinansowanie, że w harmonogramie realizacji projektu uwzględniono możliwe 
opóźnienia wynikające ze zdiagnozowanych ryzyk, będzie możliwe wzięcie pod uwagę przesłanek 
wskazanych w pkt 2 i 3. 
 
Czy realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie? 
Jeśli wnioskodawca w ramach projektu planuje wdrożenie zakupionych od innych podmiotów 
wyników prac B+R, zakup ten nie może zostać dokonany przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie. 

5  
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. 
 
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.  

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 

6  
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 . 
 

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 



Za kwalifikowalne mogą być uznane jedynie przedsięwzięcia oddziałujące na powyższą zasadę co 
najmniej na poziomie neutralnym.  

7  

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 

8  

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 

9  
Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji 
dotyczących  wsparcia infrastruktury 
instytucji opiekuńczo-pobytowych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt nie przewiduje realizacji przedsięwzięć 
w zakresie wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-pobytowych lub placówek opiekuńczo-
wychowawczych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a w 
przypadku instytucji zdrowotnych – rozumianych zgodnie z dokumentem Krajowe ramy strategiczne 
Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z 
niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki 
rodzicielskiej. 
Wsparcie tego typu instytucjom może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy rozpoczęty w nich 
został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności 
lokalnej (co wymaga odpowiedniego wskazania we wniosku o dofinansowanie) lub proces ten 
zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE 

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

1 
Wpisywanie się projektu we właściwy typ 
projektu  

Czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R albo wdrożenia innowacyjnych produktów, 
procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji? 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 



Innowacje rozumiane są zgodnie z Podręcznikiem Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych 
dotyczących innowacji, wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD oraz Eurostat: 

 innowacja produktowa – oznacza 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, 

 innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych 
lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. 

Prace B+R rozumiane są jako badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, o których 
mowa w art. 2 pkt 85 i 86 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub 
marketingowych jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały ocenie. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli wdrażane w ramach projektu innowacyjne 
rozwiązanie nie jest stosowane w województwie łódzkim lub jest stosowane nie dłużej niż 3 lata 
(warunek musi być spełniony zarówno dla typu projektu dotyczącego wdrożenia wyników prac B+R, 
jak i projektów dotyczących wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów 
lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji). 
Ocena będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji 
potwierdzających innowacyjność projektu, zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w 
załączonych dokumentach, takich jak np. opinia o innowacyjności, wyniki badań, publikacje 
naukowe, dokumenty patentowe, dokumenty statystyczne i inne, które pozwolą na weryfikację 
spełnienia niniejszego kryterium.  
Opinia o innowacyjności może być sporządzona wyłącznie przez: 
- jednostkę naukową, przez którą należy rozumieć prowadzące w sposób ciągły badania naukowe 
lub prace rozwojowe: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych 
uczelni, b) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o Polskiej Akademii Nauk, c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych, d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 
odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e) Polską Akademię 
Umiejętności, f) inne podmioty niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi 
wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 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 lub 
- centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej, lub 
- stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim. 
Załączenie do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności nie jest obligatoryjne i nie 
przesądza o pozytywnej ocenie kryterium. 



2 
Projekt dotyczy inwestycji początkowej 
zgodnie z Rozporządzeniem KE (UE) nr 
651/2014 

Zgodnie z 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 
pomoc może być przyznana na jedną z następujących form inwestycji początkowej, w rozumieniu 
art. 2 pkt 49 Rozporządzenia, tj. na: 

 inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z 
założeniem nowego zakładu, 

 inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z 
zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 

 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 
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. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu, tj., czy 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 (jeśli dotyczy). 

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 

3 
Projekt nie dotyczy działalności i 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. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. , Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r.? 

Wsparciem nie mogą być objęte w szczególności: 

 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,  

 pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów produkcji krajowej w stosunku 
do towarów sprowadzanych z zagranicy,  

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

 działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,   

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 



 działania ułatwiające zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, objęte decyzją Rady nr 
2010/787/UE,  

 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,   

 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. 

4 Wykonalność finansowa projektu 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
a) potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera do realizacji projektu oraz do zapewnienia przez 
beneficjenta trwałości projektu (minimum 3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na 
rzecz beneficjenta, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
Weryfikacji podlegać będą również przyjęte założenia do prognozy finansowej (czy założenia do 
prognozy finansowej są wiarygodne, realne i mają uzasadnienie w opisie założeń projektu). 
Ocena dokonywana jest na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę/partnera dokumentów 
i informacji na temat źródeł finansowania projektu, historycznych danych finansowych oraz 
prognozy finansowej na okres realizacji projektu i okres trwałości 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/partnera do realizacji projektu brana jest pod 
uwagę kondycja finansowa wnioskodawcy/partnera, 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 na podstawie pozytywnej oceny zdolności 
kredytowej wnioskodawcy (np. dokument nie może mieć formy promesy warunkowej). 
Promesa kredytowa winna zawierać okres/datę ważności promesy, dane identyfikujące 

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 



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: 
- w przypadku spółek/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 
sprawozdaniami finansowymi/rocznymi zeznaniami podatkowymi PIT z potwierdzeniem 
złożenia we właściwym urzędzie skarbowym/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 takim przypadku 
przedmiotowy wpis musi znaleźć się w dokumentach rejestrowych przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie przez wnioskodawcę); w przypadku planowanego podwyższenia kapitału 
zakładowego – dokumenty potwierdzające posiadanie środków niezbędnych do wniesienia 
wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego w całości (wpis podwyższenia kapitału 
zakładowego musi być dokonany w KRS przed podpisaniem umowy o dofinansowanie),  

• 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/partner 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. 

5 
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 o pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis, 

Jeśli na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie oceniający 
uznają, że niezgodne  
z zasadami kwalifikowalności, 
niecelowe lub zawyżone wydatki 
przekroczą 20% łącznych 



- 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. 
 

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 „Projekt 
dotyczy inwestycji początkowej 
zgodnie z Rozporządzeniem KE 
(UE) nr 651/2014” uznaje się za 
niespełnione. 

6 
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 wynoszącej:  
 do 85 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis, 
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 do 35% dla regionalnej pomocy inwestycyjnej, przy czym poziom dofinansowania może 
ulec zwiększeniu: o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o 
dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, lub o 20 punktów procentowych – w 
przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego przedsiębiorstwa, 

 dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielanej pomocy de minimis 

wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu; 

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

- limit na przygotowanie projektu – 3,5% wydatków kwalifikowalnych, 

- limit na zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej – 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, 

- limit na wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia 

efektywności energetycznej – 30% wydatków kwalifikowalnych projektu, 

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

projektu, 

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. 

7 Przygotowanie projektu do realizacji 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy: 
- przyjęta forma organizacyjna oraz potencjał do zarządzania projektem (w tym: kompetencje kadry 
zarządzającej, właściwy podział zadań i obowiązków, doświadczenie w realizacji projektów 
inwestycyjnych m.in. finansowanych ze środków unijnych oraz w zakresie zarządzania ryzykiem) są 
wystarczające do prawidłowej realizacji projektu, 
- czy posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby techniczne są wystarczające 
do jego realizacji, 
- czy harmonogram projektu uwzględnia uzyskanie niezbędnych dokumentów administracyjnych, w 
tym koncesji czy pozwoleń. 

Możliwość poprawienia wniosku i 
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8 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? 
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9 
Inwestycje w efektywność energetyczną 
(jeśli dotyczy) 

Ocenie podlega, czy planowane w ramach inwestycji przez MŚP działania zmierzające do 
zwiększenia efektywności energetycznej: 
- zostały zidentyfikowane na podstawie audytu energetycznego, 
- dotyczą m.in. zmniejszenia strat energii, ciepła i wody w stosowanych procesach 
technologicznych. 

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 projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje 
Województwa Łódzkiego oraz obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz 
specjalizacyjnych określone w Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji 
Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych. 
PUNKTACJA: 
2 pkt – projekt wpisuje się lub będzie oddziaływać w/na co najmniej jeden obszar 
gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej 
1 pkt – projekt wpisuje się lub będzie oddziaływać w/na co najmniej jedną Regionalną 
Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego 
0 pkt – projekt nie wpisuje się ani nie będzie oddziaływać w/na żadną z Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego 

0/1/2 3 
Min. 0 
Max. 6 

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 
Miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada siedzibę/stałe miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej w województwie łódzkim oraz czy prowadzi działalność 
gospodarczą w województwie łódzkim ? 
Ocena zostanie dokonana na podstawie zapisów we właściwych ze względu na formę 
organizacyjnoprawną Wnioskodawcy dokumentach rejestrowych (KRS, CEiDG) oraz na 
podstawie załączonych deklaracji podatkowych PIT lub CIT. 
Aby uzyskać punkty należy posiadać siedzibę/stałe miejsce wykonywania 
działalności oraz prowadzić działalność gospodarczą w województwie łódzkim co 
najmniej od 2020 r. 
PUNKTACJA:  

2 pkt – Wnioskodawca posiada siedzibę/stałe miejsce i prowadzi działalność 

gospodarczą na terenie województwa łódzkiego   

0 pkt – Wnioskodawca nie posiada siedziby/stałego miejsca i prowadzi lub nie prowadzi 

działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego   

0/2 1 
Min. 0 
Max. 2 

4 
Realizacja projektu na obszarze wiejskim 
 

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest na obszarze wiejskim.  0/1 2 
Min. 0 
Max. 2 



Położenie na obszarze wiejskim weryfikowane będzie na podstawie rejestru TERYT 

dostępnego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl. 

Kryterium spełniać będzie projekt zlokalizowany na obszarze wiejskim, tj.: 

 w gminie wiejskiej (symbol rodzaju jednostki: 2) lub 

 na obszarze wiejskim w gminie miejsko-wiejskiej (symbol rodzaju jednostki: 5). 
PUNKTACJA: 
1 pkt – projekt jest realizowany na obszarze wiejskim  

0 pkt – projekt nie jest realizowany na obszarze wiejskim 

5 
Inwestycja na obszarach o najniższym 
poziomie rozwoju gospodarczego 

Ocenie podlega lokalizacja projektu w gminie, dla której poziom wskaźnika 
przedsiębiorczości (podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 ludności) jest niższy 
niż średnia wojewódzka, określona dla województwa łódzkiego na podstawie ostatnich 
dostępnych na dzień ogłoszenia konkursu danych GUS. 
PUNKTACJA: 
2 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika 
przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie niższym niż 70% średniej wojewódzkiej 
1 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika 
przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie wyższym lub równym 70% średniej 
wojewódzkiej oraz niższym niż średnia wojewódzka 
0 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika 
przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie równym lub wyższym niż średnia 
wojewódzka 

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

6 
Wdrożenie wyników prac badawczo-
rozwojowych 

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych 
przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie (np. w 
ramach poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2014-2020) 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  
By otrzymać punkty w niniejszym kryterium wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej 
musi wskazać, w jakim zakresie wdrażane wyniki prac badawczo-rozwojowych są 
niezbędne przy opracowaniu lub udoskonalaniu produktu, usługi lub procesu, których 
dotyczy projekt.  
Ponadto wnioskodawca musi zawrzeć w dokumentacji aplikacyjnej informacje dotyczące 
kosztów, zakresu, formy, uwzględnienia w aktywach przedsiębiorstwa i zabezpieczenia 
praw własności intelektualnej przeprowadzonych wyników prac badawczo-rozwojowych. 
PUNKTACJA: 
2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych 
przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie  
0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych 
przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie  

0/2 2 
Min. 0 
Max. 4 

http://stat.gov.pl/


7 
Potencjał rynkowy produktu będącego 
rezultatem projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega przedstawiona przez wnioskodawcę 
w dokumentacji aplikacyjnej analiza, na podstawie której można określić, iż: 
w przypadku innowacji produktowych 
- rynek docelowy został przez wnioskodawcę prawidłowo zdefiniowany w zakresie jego 
wielkości, tendencji rozwojowych, odbiorców oraz regulacji istotnie ograniczających 
dostęp do rynku, 
- występuje rynkowe zapotrzebowanie na produkty lub usługi opracowane lub 
udoskonalone w wyniku realizacji projektu, 
- strategia wprowadzenia produktu lub usługi na rynek jest efektywna i realna, 
w przypadku innowacji procesowych 
- realizacja projektu jest zasadna z punktu widzenia potrzeb wnioskodawcy i jego 
klientów/kontrahentów, 
- projekt ma pozytywny wpływ na potencjał konkurencyjny wnioskodawcy, 
- strategia wdrożenia innowacji jest efektywna i realna. 
PUNKTACJA: 
2 pkt – projekt o dużym potencjale rynkowym 
0 pkt – projekt o przeciętnym potencjale rynkowym  

0/2 2 
Min. 0 
Max. 4 

8 
Zastosowanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) 

Ocenie podlega, czy innowacja wdrażana w ramach projektu polega na zastosowaniu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 
TIK rozumiane są jako technologie przetwarzające, gromadzące i przesyłające 
informacje w formie elektronicznej. 
PUNKTACJA: 
1 pkt – projekt zakłada zastosowanie TIK 
0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania TIK 

0/1 1 
Min. 0 
Max. 1 

9 Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie  

Ocenie podlega planowany wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, będący 
bezpośrednim skutkiem realizacji projektu. Podstawą wyliczenia wzrostu zatrudnienia 
jest liczba pracowników liczona wg Rocznych Jednostek Pracy (RJP – zgodnie z definicją 
zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (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) za ostatni rok obrotowy. 
Pomiaru zatrudnienia należy dokonać przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz po 
jego zakończeniu (do roku od dnia zakończenia projektu określonego w umowie 
o dofinansowanie). 
Utworzone nowe miejsca pracy muszą być bezpośrednio związane z projektem (nie 
wlicza się pracowników zatrudnionych do realizacji projektu) oraz zwiększać ogólną 
liczbę miejsc pracy w przedsiębiorstwie. 
Jeśli łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie nie zwiększy się w wyniku realizacji 
projektu, nie należy przyznawać punktów za powyższe kryterium. 
PUNKTACJA: 

0/3/6 2 
Min. 0 

Max. 12 



mikroprzedsiębiorstwo – projekt zakłada wzrost zatrudnienia o co najmniej 1 miejsce 
pracy (RJP) – 6 pkt, 
małe przedsiębiorstwo – projekt zakłada wzrost zatrudnienia o 1 miejsce pracy (RJP) – 
3 pkt, projekt zakłada wzrost zatrudnienia o co najmniej 2 miejsca pracy (RJP) – 6 pkt, 
średnie przedsiębiorstwo – projekt zakłada wzrost zatrudnienia o co najmniej 4 miejsca 
pracy (RJP) – 6 pkt. 

10 
Uwzględnienie aspektów 
środowiskowych w ramach projektu 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca, w związku z realizacją projektu, wprowadził 
innowacje ukierunkowane na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, 
poprawę efektywności wykorzystania zasobów, uwzględnienie efektów środowiskowych 
w zarządzaniu. 
Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji przedstawionych przez 
wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej potwierdzających, iż wdrażane w ramach 
projektu innowacyjne rozwiązania są zgodne z normami unijnymi stosownymi do 
charakteru prowadzonej działalności oraz mają pozytywny wpływ na środowisko. 
PUNKTACJA: 
1 pkt – projekt zakłada zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na 
środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosownymi do charakteru prowadzonej 
działalności 
0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania rozwiązań poprawiających obecny poziom 
oddziaływania na środowisko 

0/1 2 
Min. 0 
Max. 2 

11 Poziom innowacyjności projektu 

Ocenie podlega poziom innowacyjności wdrażanych rozwiązań w obrębie produktu lub 
procesu.  
Ocena będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę 
informacji potwierdzających innowacyjność projektu, zawartych we wniosku o 
dofinansowanie oraz w załączonych dokumentach, takich jak np. opinia o 
innowacyjności, wyniki badań, publikacje naukowe, dokumenty patentowe, dokumenty 
statystyczne i inne, które pozwolą na weryfikację spełnienia niniejszego kryterium.  
Opinia o innowacyjności może być sporządzona wyłącznie przez: 
- jednostkę naukową, przez którą należy rozumieć prowadzące w sposób ciągły badania 
naukowe lub prace rozwojowe: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni 
w rozumieniu statutów tych uczelni, b) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w 
rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, c) instytuty 
badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, d) 
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e) Polską Akademię Umiejętności, f) 
inne podmioty niewymienione w lit. a-e będące organizacjami prowadzącymi badania i 
upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 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 lub 

0/1/2/3 3 
Min. 0 
Max. 9 



- centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej, lub 
- stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim. 
Załączenie do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności nie jest obligatoryjne i 
nie przesądza o pozytywnej ocenie kryterium. 
PUNKTACJA: 
3 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji nie stosowanej lub stosowanej w skali świata 
nie dłużej niż 3 lata 
2 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji nie stosowanej lub stosowanej w skali kraju 
nie dłużej niż 3 lata 
1 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji nie stosowanej w skali regionu i stosowanej 
w skali kraju dłużej niż 3 lata 
0 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji stosowanej w skali regionu nie dłużej niż 3 
lata 

12 Stopień nasycenia wiedzą 

Ocenie podlega, czy przedmiot projektu - produkt (wyrób lub usługa) lub proces - cechuje 
wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii według EUROSTAT 
na podstawie rodzajów działalności wytwórczej i usługowej. 
PUNKTACJA: 
1 pkt – przedmiot projektu dotyczy wysokich i średnio-wysokich technologii lub 
zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług 
0 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy wysokich i średnio-wysokich technologii lub 
zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług  

0/1 2 
Min. 0 
Max. 2 

Razem 
Min. 0 

Max. 48 

 

 

 


