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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu  
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KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY 

 

OŚ PRIORYTETOWA I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY 

DZIAŁANIE I.1: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAŃ I INNOWACJI 

 

KRYTERIA FORMALNE  

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

1  
Kwalifikowalność przedmiotowa 
projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy projekt jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla 
Województwa Łódzkiego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie oraz został uzgodniony z 
ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego i ministrem właściwym ds. rozwoju 
regionalnego. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

2  

Zgodność projektu z wnioskiem (fiszką), 
który stanowi podstawę ujęcia danego 
przedsięwzięcia w ramach Kontraktu 
Terytorialnego  

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy wniosek o dofinansowanie jest zgodny z fiszką (oraz z 
zaakceptowanymi przez IZ i/lub ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, i/lub ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego zmianami w fiszce) w zakresie: 
- tytułu projektu,  
- wnioskodawcy lub lidera konsorcjum i poszczególnych konsorcjantów (jeśli dotyczy), 
- przedmiotu projektu. 
 

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 
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Weryfikacji w ramach kryterium podlega również, czy wnioskodawca przedstawił oświadczenie o 
spójności planu prac badawczych ujętego w ramach wniosku o dofinansowanie z opisem 
planowanych celów badawczych/planowanego programu badań zawartego w uzgodnionym wniosku 
(fiszce), który stanowi podstawę ujęcia danego przedsięwzięcia w ramach Kontraktu Terytorialnego. 

3  
Kwalifikowalność wnioskodawcy 
w konkursie 

Czy wnioskodawca należy do jednej z niżej wymienionych kategorii podmiotów: 

• jednostki naukowe, 

• uczelnie, 

• konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej albo uczelni? 

 

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 takim przypadku partnerzy muszą zostać wybrani zgodnie 
z przepisami ww. ustawy (weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy) oraz spełniać 
wszystkie pozostałe warunki wymagane wobec wnioskodawcy. 
 
Przez jednostkę naukową 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. 
 
Definicja uczelni jest zawarta w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce. 
 
Przez konsorcjum naukowe należy rozmieć grupę jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi: 
a) co najmniej jedna jednostka naukowa lub uczelnia oraz co najmniej jeden przedsiębiorca,  

b) co najmniej dwie jednostki naukowe albo dwie uczelnie, 

c) co najmniej jedna jednostka naukowa i jedna uczelnia, 

d) federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 
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podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace 
rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 
W ramach dofinansowania projektu ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 przepływy finansowe nie 
mogą trafiać do przedsiębiorcy wchodzącego w skład konsorcjum naukowego. 

4  
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. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

5  Okres realizacji projektu 

Czy planowana we wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie przekracza 31 
grudnia 2023 r.? 
 
Czy realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie? 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

6  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 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 
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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. 

7  
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 

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  
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.  
 

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników  
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We wniosku o dofinansowanie wymaga się wykazania pozytywnego wpływu realizacji projektu na 
zasadę zrównoważonego rozwoju oraz opisania sposobów zapewnienia zgodności projektu z ww. 
zasadą. 

10  

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 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

- czy projekt dotyczy infrastruktury badawczej w rozumieniu art. 2 pkt 91 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, 
- czy projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 
służących wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do 
prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

2 Plan prac badawczych  

Czy wnioskodawca przedstawił plan prac badawczych? 
Kryterium będzie uznane za spełnione, jeżeli załączony plan prac badawczych: 
- wpisuje się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego 
określonych w Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz 
wynikających z nich nisz specjalizacyjnych, 
- przewiduje wykorzystanie infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach pomocy publicznej do 
działalności gospodarczej na poziomie powyżej 20% rocznej wydajności tej infrastruktury, 
- kompleksowo przedstawia rodzaj i zakres planowanych do prowadzenia prac badawczych, 
- zawiera opis zastosowania prac B+R w gospodarce, tj. w jakich obszarach gospodarki będą miały 
zastosowanie, w szczególności w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w pracach nad innowacjami 
produktowymi i procesowymi, 
- zapewnia wykorzystanie infrastruktury badawczej na odpowiednim poziomie, umożliwiającym jej 
utrzymanie oraz generowanie zwiększonych przychodów z działalności badawczo-rozwojowej, 
- zawiera zobowiązanie do przygotowania regulaminu udostępniania infrastruktury badawczej 
zainteresowanym podmiotom spoza jednostki na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 
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- zawiera analizę, z której wynika zapewnienie finansowania kosztów utrzymania infrastruktury 
badawczej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej z przychodów innych niż 
dotacja celowa lub dotacja podmiotowa z budżetu państwa, 
- zawiera wskaźnik poziomu przychodów z działalności komercyjnej prowadzonej na wspartej 
infrastrukturze badawczej planowany do osiągnięcia w określonym terminie, nie później jednak niż na 
moment złożenia dokumentów zamknięcia dla programu operacyjnego, 
-zawiera wskaźniki adekwatne do rodzaju i zakresu planowanych do prowadzenia prac badawczych. 

3 Wykonalność finansowa projektu 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie potencjał finansowy wnioskodawcy (lidera i 
poszczególnych konsorcjantów) 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 podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację. 
Dodatkowo ocenie podlega, czy: 
- udział wkładu własnego wnioskodawcy (pochodzącego z własnej działalności gospodarczej 
wnioskodawcy lub środków prywatnych pochodzących w szczególności z kredytów komercyjnych lub 
od przedsiębiorstw) w części gospodarczej projektu wynosi minimum 50% wartości całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych tej części projektu, 
- wkład finansowy jednostki naukowej lub uczelni  w części gospodarczej projektu jest nie mniejszy 
niż 2,5% wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 
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 (lidera i poszczególnych 
konsorcjantów) dokumentów i informacji na temat źródeł finansowania projektu, historycznych danych 
finansowych oraz prognozy finansowej na okres realizacji projektu i okres trwałości projektu.   
W ocenie potencjału finansowego wnioskodawcy (lidera i poszczególnych konsorcjantów)do realizacji 
projektu brana jest pod uwagę kondycja finansowa wnioskodawcy (lidera i poszczególnych 
konsorcjantów), a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie 
stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny wykonalności finansowej projektu w powyższym 
zakresie. 
 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy wnioskodawca (lider i poszczególni konsorcjanci) 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. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 
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4 
Zasadność oraz wykonalność 
zaproponowanych w projekcie rozwiązań 
technicznych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
- czy opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług wystarczą do osiągnięcia produktów 
projektu, 
- czy wybrana technologia, przyjęte rozwiązania w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i 
zakupionych w ramach projektu zapewnią trwałość produktów otrzymanych w wyniku jego realizacji 
oraz ich funkcjonowanie co najmniej w okresie referencyjnym, 
- czy proponowane rozwiązania biorą pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne urządzeń i 
oprogramowania oraz zapewniają funkcjonowanie majątku przynajmniej w okresach referencyjnych. 

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 

5 Wykonalność organizacyjna 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy posiadane lub 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, 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 oraz do 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 

6 Uzasadnienie realizacji projektu 

Czy wnioskodawca przeprowadził obiektywną analizę potencjału komercyjnego projektu?  
Ocenie podlegać będzie, czy przygotowany biznes plan lub studium wykonalności zawiera analizę 
popytu sektora biznesu, sposoby ograniczenia ryzyka braku popytu, w tym określenie aktywnych 
działań dla przyciągnięcia nowych klientów, plan finansowy, który zakłada wzrost udziału przychodów 
z działalności komercyjnej, informację o dotychczasowych przychodach i liczbie umów w ramach 
współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie prowadzenia prac badawczych. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

7 
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. 

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 

8 
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 

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 
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wartości w trakcie realizacji projektu, np. wynikające ze zmian sytuacji rynkowej itp., nie 
wpływają na spełnienie kryterium; 
 

b) minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do części projektu 
przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego i tym samym objętej pomocą publiczną lub 
pomocą de minimis wynoszącej powyżej 20% wartości całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych w projekcie; 

 
c) intensywności wsparcia: 

− dla wydatków związanych z działalnością gospodarczą, intensywność udzielanej pomocy 
publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych tej 
części, 

− dla wydatków związanych z działalnością niegospodarczą maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych tej części; 
 

d) limitów na poszczególne kategorie kosztów lub rodzaje pomocy, takich jak (jeśli dotyczy): 

− limit na pomoc inwestycyjną na infrastrukturę badawczą – 20 mln EUR na dzień przyznania 
pomocy, 

− ryczałt na koszty pośrednie – 8% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu, 

− limit na pomoc de minimis – 200 tys. EUR w okresie trzech lat podatkowych oraz 100 tys. 
EUR w okresie trzech lat podatkowych w zakresie drogowego transportu towarów, 

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

− limit na wniesienie wkładu niepieniężnego do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych, 

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

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

9 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 i 
załączników 

10 
Nowa infrastruktura badawcza (jeśli 
dotyczy) nie powiela i stanowi dopełnienie 
istniejących zasobów  

Czy nowa infrastruktura badawcza nie powiela dostępnej infrastruktury wnioskodawcy i stanowi 
element dopełniający jego istniejące zasoby? 
Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, iż nowe przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury 
badawczej nie powiela istniejącej infrastruktury i stanowi poszerzenie istniejącej oferty badawczej, w 
tym powstałej w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013. 

Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 

11 
Finansowanie infrastruktury TIK (jeśli 
dotyczy) 

Czy finansowana w projekcie infrastruktura TIK jest niezbędna do realizacji projektu? 
Możliwość poprawienia wniosku i 
załączników 
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12 Dostępność infrastruktury badawczej 

Czy powstała w ramach projektu infrastruktura badawcza będzie udostępniana podmiotom 
zewnętrznym? 
Ocenie podlega, czy wnioskodawca zapewni dostępność powstałej w wyniku realizacji projektu 
infrastruktury badawczej dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie na przejrzystych i 
niedyskryminujących zasadach. Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10% kosztów 
inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej, można przyznać 
preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach, proporcjonalnych do wniesionego przez nie 
wkładu w koszty inwestycji. 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

13 
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. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis? 
 
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, 

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

• działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, 

• 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. 

 

Niespełnienie skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku 

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Punktacja Wagi Max 



10 

1 Odziaływanie 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 2 

2 
Rodzaj badań, którym ma służyć 
infrastruktura badawcza 

Ocenie podlega kategoria badań, którym ma służyć infrastruktura badawcza (zgodnie z 
art. 2 pkt 84, pkt 85 i pkt 86 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). 
PUNKTACJA: 
2 pkt – infrastruktura badawcza ma służyć prowadzeniu eksperymentalnych prac 
rozwojowych  
2 pkt – infrastruktura badawcza ma służyć prowadzeniu badań przemysłowych 
0 pkt – infrastruktura badawcza ma służyć prowadzeniu badań podstawowych  
W ramach kryterium punkty podlegają sumowaniu. Wnioskodawca może zdobyć 
maksymalnie 4 punkty. 

0/2/4 2 8 

3 
Udział przedsiębiorców w finansowaniu 
projektu 

Kryterium oceniane będzie na podstawie wielkości wkładu przedsiębiorcy w koszty 
kwalifikowalne części gospodarczej projektu. 
PUNKTACJA: 
3 pkt – wielkość wkładu przedsiębiorcy wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych 
części gospodarczej projektu 
0 pkt – wielkość wkładu przedsiębiorcy jest mniejsza niż 10% kosztów kwalifikowalnych 
części gospodarczej projektu 

0/3 1 3 

4 
Udział części gospodarczej w całkowitych 
kosztach kwalifikowalnych projektu 

Ocenie podlega, czy udział części gospodarczej projektu w całkowitych wydatkach 
kwalifikowalnych przekracza minimalny udział określony w kryteriach formalnych, tj. 
powyżej 20%. 
PUNKTACJA: 
5 pkt – udział części gospodarczej projektu w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych 
przekracza 60% 
4 pkt – udział części gospodarczej projektu w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych 
zawiera się w przedziale powyżej 50% do 60% 
3 pkt – udział części gospodarczej projektu w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych 
zawiera się w przedziale powyżej 40% do 50% 
2 pkt – udział części gospodarczej projektu w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych 
zawiera się w przedziale powyżej 30% do 40% 

1/2/3/4/5 2 10 
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1 pkt – udział części gospodarczej projektu w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych 
zawiera się w przedziale powyżej 20% do 30% 

5  
Współpraca w ramach konsorcjów 
naukowych lub naukowo-przemysłowych 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca: 
- udokumentował podejmowaną przed dniem składania wniosku o dofinansowanie 
współpracę w ramach konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych w obszarze 
B+R lub 
- przewiduje współpracę w ramach konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych 
w związku z realizacją projektu. 
Współpraca dotyczy w szczególności realizowania wspólnych projektów obejmujących 
prace B+R. 
Współpraca musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami (dotychczasowa – np. 
umowa, zlecenie badań, wyniki badań; planowana – np. porozumienie z potencjalnymi 
konsorcjantami, list intencyjny). 
PUNKTACJA: 
5 pkt – długość udokumentowanej współpracy wynosi co najmniej 2 lata 
4 pkt – długość udokumentowanej współpracy wynosi co najmniej 1 rok, ale mniej niż 2 
lata 
3 pkt – długość udokumentowanej współpracy wynosi co najmniej 6 miesięcy, ale mniej 
niż 1 rok 
2 pkt – długość udokumentowanej współpracy wynosi mniej niż 6 miesięcy 
Powyższe punkty nie podlegają sumowaniu. 
W przypadku planowanej współpracy przyznaje się dodatkowy 1 punkt. 
Wnioskodawca może zdobyć maksymalnie 6 punktów. 

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

6 
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. 
PUNKTACJA: 
3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy 
specjalizacyjnej 
0 pkt – projekt nie wpisuje się w żaden z obszarów gospodarczych w ramach nisz 
specjalizacyjnych 

0/3 3 9 

7 
Komercyjne wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury B+R 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca podejmował dotychczas działania w zakresie 
komercyjnego wykorzystania infrastruktury B+R sfinansowanej ze środków publicznych. 
Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji na temat: komercyjnego 
wykorzystania infrastruktury B+R sfinansowanej ze środków publicznych do realizacji 
projektów badawczych we współpracy z przedsiębiorstwami, sprzedanych 
praw/udzielonych licencji do wyników prac B+R realizowanych na takiej infrastrukturze 
itp. 
PUNKTACJA: 

0/1 1 1 
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1 pkt – wnioskodawca podejmował dotychczas działania w zakresie komercyjnego 
wykorzystania infrastruktury sfinansowanej ze środków publicznych 
0 pkt – wnioskodawca nie podejmował dotychczas działań w zakresie komercyjnego 
wykorzystania infrastruktury sfinansowanej ze środków publicznych 

Razem 45 

 


