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KRYTERIA FORMALNE 

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

1  
Kwalifikowalność 
wnioskodawcy 
w konkursie 

Czy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem?  

Za przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 1 załącznika 1 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, uważa się 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby 

prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także 

spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Projekt może być realizowany 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. Partnerami mogą być tylko przedsiębiorstwa. 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). 

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 Czy projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego?  Niespełnienie skutkować 
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projektu 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. 

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 następujących 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. 
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) wystąpienia 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. 

Możliwość poprawienia  
wniosku i załączników 
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4) uznania za niekwalifikowalne wydatków projektu, które będą ponoszone po 30 czerwca 2023 r. Wówczas zmiana wniosku o  
dofinansowanie, polegająca na wydłużeniu okresu realizacji projektu, uwzględniać będzie również aktualizację części  
finansowej (przeniesienie kosztów planowanych do poniesienia po 30 czerwca 2023 r. do wydatków niekwalifikowalnych).  
 
Czy realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia 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 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 

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 wymaga się wykazania pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę zrównoważonego 
rozwoju oraz opisania sposobów zapewnienia zgodności projektu z ww. zasadą. 

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 

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 
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przeniesienia 
działalności 
produkcyjnej poza 
obszar objęty 
programem 

9  

Zasadność realizacji 
projektu – znacząca 
utrata miejsc pracy 
(dotyczy dużych 
przedsiębiorstw) 

Czy w związku z realizacją dofinansowanego projektu nie nastąpi utrata co najmniej 100 miejsc pracy w istniejących lokalizacjach 
wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej? 
Kryterium zostanie uznane za spełnione, w przypadku gdy w związku z realizacją przez przedsiębiorcę innego niż MŚP 
dofinansowanego projektu nie nastąpi znacząca utrata miejsc pracy w istniejących lokalizacjach wnioskodawcy na terytorium 
Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy. 
 
Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 

KRYTERIA MERYTORYCZNE  

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

1 
Wpisywanie się projektu 
we właściwy typ projektu 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową rozumianą  
jako środki trwałe (w szczególności aparatura naukowo-badawcza) i wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia  
działalności badawczo-rozwojowej rozumianej jako prowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac  
rozwojowych, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
Elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych przedstawionych w planie prac badawczo-rozwojowych,  
takie jak: koszty personelu, koszty podwykonawstwa, pozostałe koszty operacyjne (w tym m.in. elementy służące do budowy i  
na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej), o ile koszty te ponoszone są przez  
wnioskodawcę i nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem 
wniosku 

2 

Projekt dotyczy 
inwestycji początkowej 
zgodnie z 
rozporządzeniem KE 
(UE) nr 651/2014 (jeśli 
dotyczy) 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 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., 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 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 
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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. 

3 

Projekt nie dotyczy 
działalności i sektorów 
wyłączonych ze 
wsparcia 

Czy projekt nie dotyczy działalności i sektorów wyłączonych ze wsparcia określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., rozporządzeniu 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 w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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, 

 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, 

 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 na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. nie zostanie udzielona wnioskodawcom 
w szczególności w przypadku:  

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

 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych, 

 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. 

 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem 
wniosku 
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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. 

4 
Projekt wpisuje się w 
specjalizacje regionalne  

Czy projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego? 
Ocenie podlega, czy inwestycja będąca przedmiotem projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych  
Specjalizacji (RIS) Województwa Łódzkiego określonych w Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa  
Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych. 
Podstawą oceny jest weryfikacja: 
- czy cel projektu (produkty/procesy, które są przedmiotem planu prac badawczo-rozwojowych), wpisuje się w co najmniej jedną  
RIS, 
- czy cel projektu (produkty/procesy, które są przedmiotem planu prac badawczo-rozwojowych) będzie oddziaływać na co  
najmniej jedną RIS. 
Dla pozytywnej oceny kryterium wystarczające jest spełnienie jednego z powyższych warunków. 

Niespełnienie skutkować 
będzie odrzuceniem 
wniosku 

5 
Plan prac badawczo-
rozwojowych  

Czy wnioskodawca przedstawił plan prac badawczo-rozwojowych?  
Kryterium będzie uznane za spełnione, jeżeli załączony plan prac badawczo-rozwojowych przedstawia:  
- rodzaj i zakres planowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 
- przedziały czasowe oraz opisy poszczególnych etapów prac badawczo-rozwojowych, 
- rezultaty realizacji zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych w postaci innowacji produktowej lub procesowej (w tym opis 
rodzaju innowacji – produktowa lub procesowa, poziomu nowości wyników prac B+R), 
- opis zastosowania wyników prac B+R w gospodarce, 
- kwestie uzyskania praw własności przemysłowej do wyników prac B+R (w przypadku zamiaru dokonania zgłoszenia 
i uzyskania praw własności przemysłowej należy wskazać planowany czas dokonania zgłoszenia i zasięg terytorialny wybranej 
formy ochrony). 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 
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Wystąpienie efektu 
dyfuzji działalności B+R 
(dotyczy dużych 
przedsiębiorstw) 

Czy projekt dużego przedsiębiorstwa zakłada efekt dyfuzji działalności B+R? 
Ocenie podlega, czy duże przedsiębiorstwo założyło we wniosku o dofinansowanie występowanie (w trakcie realizacji projektu 
lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji poprzez opis planowanej współpracy z MŚP lub NGO, lub ośrodkiem badawczym. 
Specyfika współpracy powinna być powiązana z zakresem prac badawczo-rozwojowych planowanych do prowadzenia w 
ramach planu prac badawczo-rozwojowych przedstawionego w projekcie. 
Współpraca rozumiana jest jako m.in. realizacja projektu w partnerstwie, transfer wiedzy (w różnych formach) związany z 
realizacją przedstawionego w projekcie planu prac badawczo-rozwojowych i jego wynikami w okresie trwałości projektu. 
Przez ośrodek badawczy należy rozumieć organizację badawczą. 
Przez organizację badawczą należy rozumieć podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się 
transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie 
badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub 
sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań 
przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań 
poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność 
gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. 
Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego 
udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników. 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 
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Dla pozytywnej oceny kryterium konieczne jest wskazanie MŚP, NGO lub ośrodka badawczego, z którym podejmowana będzie 
współpraca w co najmniej jednej z ww. form współpracy. Współpraca ta musi być udokumentowana przynajmniej 
porozumieniem / listem intencyjnym. 

7 
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 5 lat (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., jak również wpływ projektu na utrzymanie 
płynności finansowej. 
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 
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; 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 
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 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. lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (w zależności od rodzaju pomocy 
przewidzianej w projekcie). 

8 
Wykonalność projektu i 
planu prac badawczo-
rozwojowych 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy posiadane i planowane do pozyskania zasoby rzeczowe oraz wartości niematerialne 
i prawne, a także przyjęta forma organizacyjna oraz potencjał do zarządzania projektami (w tym: kompetencje kadry 
zarządzającej i kadry naukowo-badawczej, właściwy podział zadań i obowiązków, doświadczenie w realizacji projektów, w tym 
projektów B+R, oraz w zakresie zarządzania ryzykiem) są wystarczające do: 
- prawidłowej realizacji projektu i prac B+R przewidzianych w planie prac badawczo-rozwojowych, 
- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji (sprawdzeniu podlegała będzie również 
możliwość zapewnienia przez beneficjenta trwałości projektu (minimum 5 lat (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.). 

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 
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Kwalifikowalność 
kosztów w projekcie 
oraz ich zasadność i 
adekwatność 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
- czy planowane przez wnioskodawcę w ramach projektu wydatki znajdują się w katalogu wydatków możliwych do objęcia 
wsparciem wynikającym z przepisów o pomocy publicznej lub pomocy de minimis oraz Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, 
- 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. 
 

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 
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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. 
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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 itp., nie wpływają na spełnienie kryterium, 
b) intensywności wsparcia: 

 zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej 

 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu: 
 o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, 
 o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa, 

    Możliwość poprawienia  
wniosku i załączników 
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 maksymalna intensywność pomocy de minimis dla inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową wynosi 85%; 

 maksymalna intensywność pomocy de minimis dla kosztów prac badawczo-rozwojowych wynosi 85%; 

 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 (jeśli dotyczy):  

 limit na zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej – 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, 

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

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

 limit dla kosztów prac badawczo-rozwojowych – 30% wydatków kwalifikowalnych projektu 

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

Możliwość poprawienia 
wniosku i załączników 

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 obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz 
specjalizacyjnych określone w Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa 
Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych.  
Podstawą oceny jest weryfikacja: 
- czy cel projektu (produkty/procesy, które są przedmiotem planu prac badawczo-rozwojowych) 
wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy niszy specjalizacyjnej, 
- czy cel projektu (produkty/procesy, które są przedmiotem planu prac badawczo-rozwojowych) 
będzie oddziaływać na co najmniej jeden obszar gospodarczy niszy specjalizacyjnej.  
Dla pozytywnej oceny kryterium wystarczające jest spełnienie jednego z powyższych warunków. 
PUNKTACJA: 
3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy lub  będzie oddziaływać na co 
najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej 
0 pkt – projekt nie wpisuje się w żaden z obszarów gospodarczych ani nie będzie oddziaływać  na 
żaden obszar gospodarczy w ramach nisz specjalizacyjnych 

0/3 3 
Min. 0 
Max. 9 

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 

0/1/2 1 
Min. 0 
Max. 2 
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1 pkt – projekt realizowany jest na terenie OSI 
0 pkt – projekt nie jest realizowany na terenie OSI 

3 Analiza potrzeb 

W ramach kryterium ocenie podlega przedstawiona przez wnioskodawcę analiza, na podstawie 
której można określić, iż:  
- projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby wnioskodawcy, bezpośrednio wynikające z 
planowanego do realizacji planu prac badawczo-rozwojowych,  
- występuje rynkowe zapotrzebowanie na produkty lub usługi opracowane lub udoskonalone w 
wyniku realizacji projektu i planowanego do realizacji planu prac badawczo-rozwojowych.  
PUNKTACJA: 
Za każdy spełniony warunek wnioskodawca otrzymuje 1 pkt. 

0/1/2 4 
Min. 0 
Max. 8 

4 
Potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstwa 

Ocenie podlega wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa będącego rezultatem 
realizowanego projektu. 
PUNKTACJA: 
3 pkt – zatrudnienie nowej wykwalifikowanej kadry niezbędnej do realizacji prac badawczo-
rozwojowych zakładanych w planie prac badawczo-rozwojowych 
3 pkt – wzrost poziomu nowości wyników prac B+R przynajmniej w skali regionu w porównaniu do 
aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym projektem 
1 pkt – uzyskanie praw własności przemysłowej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z 
planem prac badawczo-rozwojowych 
W ramach kryterium punkty podlegają sumowaniu. 

0/1/3/4/6/7 2 
Min. 0 

Max. 14 

5 
Formuła realizacji 
projektu 

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany we współpracy z MŚP lub NGO albo we współpracy z 
ośrodkiem badawczym. 
Współpraca rozumiana jest jako m.in. realizacja projektu w partnerstwie, transfer wiedzy (w różnych 
formach) związany z realizacją przedstawionego w projekcie planu prac badawczo-rozwojowych i 
jego wynikami w okresie trwałości projektu. 
Przez ośrodek badawczy należy rozumieć organizację badawczą. 
Dla pozytywnej oceny kryterium konieczne jest wskazanie: 
- nazwy i rodzaju podmiotu, 
- formy współpracy,  
- zakresu  współpracy (opis zadań realizowanych w ramach współpracy), 
a także załączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego współpracę (np. porozumienie, list 
intencyjny). 
Współpraca musi być uzasadniona z uwagi na zakres projektu, przewidywane efekty i korzyści 
wynikające ze współpracy. 
PUNKTACJA: 
3 pkt – projekt realizowany jest we współpracy z ośrodkiem badawczym  
2 pkt – projekt realizowany jest we współpracy z MŚP lub NGO  
0 pkt – projekt nie jest realizowany we współpracy z MŚP, NGO lub ośrodkiem badawczym 
W ramach kryterium punkty nie podlegają sumowaniu. 

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

Razem 
Min. 0 

Max. 38 

 


