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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu  

numer RPLD.13.01.00-IP.02-10-079/22 

 

KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ XIII REACT-EU DLA ŁÓDZKIEGO 

DZIAŁANIE XIII.1 REACT-EU DLA PRZEDSIĘBIORSTW  

Typ 1: wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 

KRYTERIA FORMALNE  

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

1 
Kwalifikowalność wnioskodawcy 

w konkursie 

a) 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. 

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia składanego przez wnioskodawcę, dokumentu 

rejestrowego i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE 

Niespełnienie skutkować będzie 

odrzuceniem wniosku. 

 

Możliwość poprawienia/uzupełnienia 

formularza wniosku i załączników lub 

złożenia wyjaśnień  

w przypadku wątpliwości. 
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b) Czy według stanu na dzień składania wniosku o dofinansowanie działalność gospodarcza 

Wnioskodawcy nie była i w momencie dokonywania oceny nie jest zawieszona lub zamknięta.  

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentu rejestrowego i informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie. 

c) Czy rozpoczęcie działalności gospodarczej Wnioskodawcy nastąpiło nie później niż  

1 stycznia 2019 r.?  

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentu rejestrowego i informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione wyłącznie w przypadku spełnienia łącznie pkt a), b) i c). 

TAK/NIE 

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. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia składanego przez wnioskodawcę. 

TAK/NIE 

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. 

TAK/NIE 

Niespełnienie skutkować będzie 

odrzuceniem wniosku 
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Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie.  

Ponadto, aby móc uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca musi posiadać co najmniej od  

1 stycznia 2019 r. 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. 

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 lub ustrojowych. 

4 Okres realizacji projektu 

a) Czy realizacja projektu nie rozpoczęła się przed 1 lutego 2020 r.? 

 

Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z okresem kwalifikowalności wydatków wynikająca z 

zasad dotyczących przyznawania pomocy ze środków REACT-EU. 

 

b) Czy planowana we wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie przekracza 

30 września  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.). 

TAK/NIE 

Niespełnienie skutkować będzie 

odrzuceniem wniosku 
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Kryterium zostanie uznane za spełnione wyłącznie w przypadku spełnienia łącznie pkt a) i pkt b). 

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 wymaga się wskazania pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn.  

W szczególnych przypadkach, gdy dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w 

zakresie spełnienia ww. zasady, dopuszczalne jest wskazanie neutralności projektu. 

TAK/NIE 

Niespełnienie skutkować będzie 

odrzuceniem wniosku 

6 
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 

rozwoju 

W ramach kryterium oceniana będzie zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju wynikająca z 

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

 

We wniosku o dofinansowanie wymaga się wskazania na powyższą zasadę co najmniej na poziomie 

neutralnym. 

TAK/NIE 

Niespełnienie skutkować będzie 

odrzuceniem wniosku 

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 wskazania pozytywnego wpływu realizacji projektu na  

zasadę równości szans i niedyskryminacji. 

TAK/NIE 

Niespełnienie skutkować będzie 

odrzuceniem wniosku 
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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 

TAK/NIE 

Niespełnienie skutkować będzie 
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przeniesienia działalności produkcyjnej poza 

obszar objęty programem 

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

 

Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego przez wnioskodawcę. 

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. 

 

Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego przez wnioskodawcę  

i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE 

Niespełnienie skutkować będzie 

odrzuceniem wniosku 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

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

1 

Wpisywanie się projektu we właściwy typ 

projektu oraz wpływ epidemii COVID-19 na 

kondycję wnioskodawcy 

Ocenie podlega: 

a) czy projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa 

negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.  

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione wyłącznie w przypadku wykazania wzrostu konkurencyjności 

Niespełnienie skutkować będzie 

odrzuceniem wniosku  

i wstrzymaniem dalszej oceny 
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przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez uzasadnione działania lub 

przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po 

pandemii COVID-19 i zwiększenie jego odporności gospodarczej na kryzys. 

Weryfikacja spełnienia kryterium pkt a) zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych we 

wniosku o dofinansowanie.  

 

b) czy spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19, 

wyliczony w okresie: 

 

✓ 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. w stosunku do 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r. 

 

wynosi minimum 15 %.  

 

Weryfikacja spełnienia kryterium pkt b) zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych we wniosku 

o dofinansowanie i załączonych dokumentów potwierdzających spadek przychodów ogółem.  

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione wyłącznie w przypadku spełnienia łącznie pkt a) i pkt b). 

2 
Projekt nie dotyczy działalności i sektorów 

wyłączonych ze wsparcia 

Czy projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia, określonych w 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,  

Niespełnienie skutkować będzie 

odrzuceniem wniosku 



7 

• 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,  

• pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i 

wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:  

(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od 

producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,  

(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom 

podstawowym, 

• 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, 

• sektor transportu i związana z nim infrastruktura oraz sektor wytwarzania  

i dystrybucji energii oraz związana z nim infrastruktura, 

• 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. 

 

Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego przez wnioskodawcę i informacji 

zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

3 Wykonalność finansowa projektu W ramach kryterium ocenie podlegać będzie potencjał finansowy wnioskodawcy do realizacji projektu na 

moment złożenia wniosku o dofinansowanie oraz do zapewnienia przez beneficjenta trwałości projektu 
Możliwość poprawienia wniosku i 
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(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. 

Źródła finansowania projektu muszą być wiarygodne i muszą zapewniać finansowanie wkładu własnego z 

tytułu wydatków kwalifikowalnych (tj. różnicy pomiędzy całkowitą wartością wydatków kwalifikowalnych a 

kwotą dofinansowania w projekcie) oraz wkładu własnego na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych). 

W ocenie potencjału finansowego wnioskodawcy do realizacji projektu brana jest pod uwagę kondycja 

finansowa wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu 

nie stanowi wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny wykonalności finansowej projektu w powyższym 

zakresie. 

 

Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków: 

• w ramach środków własnych – wyciąg z konta bankowego Wnioskodawcy lub saldo stanu konta 

bankowego Wnioskodawcy, nie starsze niż 3 dni przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie; 

• dla kredytu lub pożyczki bankowej – kopia promesy kredytowej lub 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 lub 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 lub 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 lub wspólnika lub członka organu lub innego podmiotu 

gospodarczego lub 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 lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – sprawozdaniami 

załączników 
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finansowymi lub rocznymi zeznaniami podatkowymi PIT z potwierdzeniem złożenia we właściwym urzędzie 

skarbowym lub 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 lub saldem stanu konta bankowego pożyczkodawcy (nie starsze niż 3 dni przed zawarciem 

umowy pożyczki przez pożyczkodawcę);  

• 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. 

 

Ocenie również podlega: 

a) czy wnioskodawca w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował 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.; 

b) czy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie oraz w momencie oceny wniosku o 

dofinansowanie nie znajdował się i 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. 
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Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego przez wnioskodawcę  

i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

4 
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, 

- czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowalne w ramach projektu są racjonalne, uzasadnione i 

niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia celów określonych dla działania i zaplanowane w 

odpowiedniej wysokości.  

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

czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.  

Przez „uzasadnione i niezbędne” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio związane  

z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest 

zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego 

związek z planowanym przedsięwzięciem. W przypadku projektów, które zostaną uznane za niezgodne z 

zakresem lub celem działania, wszystkie zaplanowane wydatki zostaną uznane za niekwalifikowane.  

 

Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku  

o dofinansowanie, w szczególności w pliku „Budżet projektu”. 

Jeśli na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie oceniający uznają, 

że niezgodne  

z zasadami kwalifikowalności, 

niecelowe lub zawyżone wydatki 

przekroczą 20% łącznych kosztów 

kwalifikowalnych, kryterium uznaje 

się za niespełnione. 

 

Dopuszcza się dokonywanie przez 

oceniających korekty wydatków 

wskazanych przez wnioskodawcę 

jako wydatki kwalifikowalne na 

zasadach określonych w regulaminie 

konkursu. 

 

 

5 
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) limitu dotyczącego kwoty dofinansowania projektu wynoszącego maksymalnie 300 tys. zł. 

Spełnienie warunku będzie weryfikowane w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowalnych projektu 

Możliwość poprawienia wniosku  

i załączników 
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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; 

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

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

- limit na wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności 

energetycznej budynków i budowli – do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu, 

- limit na pomoc de minimis – 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorstwa w okresie 

trzech lat podatkowych. 

 

Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku  

o dofinansowanie. 

6 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? 

 

Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

Możliwość poprawienia wniosku  

i załączników 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE 

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Punktacja Waga Min/Max 

1 
Wpływ epidemii COVID-19 na kondycję 

wnioskodawcy 

Ocenie podlega procentowy spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie.  

 

Przez spadek przychodów ogółem należy rozumieć zmniejszenie przychodów ogółem w ujęciu wartościowym 

obliczone jako stosunek łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w 

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

7/8 
2 

Min. 2 

Max. 16 
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porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 

r. 

 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie. 

 

 

PUNKTACJA: 

8 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 90% do 100 %; 

7 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 80% do 90 %; 

6 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 70% do 80 %; 

5 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 60% do 70 %; 

4 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 50% do 60%; 

3 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 40% do 50%; 

2 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 30% do 40%; 

1 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale od 15 % do 30 %. 

2 Zastosowanie technologii cyfrowych 

Ocenie podlega, czy inwestycja wdrażana w ramach projektu zawiera zastosowanie technologii cyfrowych. 

 

Technologie cyfrowe rozumiane są jako technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy informatyczne. 

Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej mająca na celu wprowadzenie urządzeń 

cyfrowych i systemów cyfrowych w MŚP. 

 

0/1 10 

Min. 0 

Max. 10 
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Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie. 

 

 

PUNKTACJA: 

1 pkt – projekt zakłada zastosowanie technologii cyfrowych; 

0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania technologii cyfrowych. 

3 
Uwzględnienie aspektów 

środowiskowych w ramach projektu 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca planuje w projekcie działania ukierunkowane na ograniczenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko.  

 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę  

we wniosku o dofinansowanie potwierdzających, iż wdrażane w ramach projektu 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 10 

Min. 0 

Max.10 

4 

Wpływ projektu na gospodarkę 

województwa łódzkiego  

 

Ocenie podlega, czy projekt wpływa na rozwój gospodarki regionu województwa łódzkiego.  

 

Weryfikacji podlegać będzie siedziba lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie 

województwa łódzkiego, dokonana na podstawie dokumentu rejestrowego. W odniesieniu do osób prawnych i 

ułomnych osób prawnych - weryfikacji będzie podlegał adres siedziby, natomiast w odniesieniu do osób 

0/5 2 

Min. 0 

Max.10 
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fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (z 

wyłączeniem dodatkowych stałych miejsc wykonywania działalności). 

 

PUNKTACJA: 

5 pkt – projekt wpływa na rozwój gospodarki regionu województwa łódzkiego, ponieważ Wnioskodawca 

posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego; 

0 pkt – projekt nie wpływa na rozwój gospodarki regionu województwa łódzkiego, ponieważ Wnioskodawca nie 

posiada siedziby lub stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa 

łódzkiego. 

Razem 

  

Min. 2 

Max. 46 

 


