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Przedmiot, cel i zakres projektu oraz ogólne zasady uzyskania 

dofinansowania w ramach konkursu 

Innowacje w MŚP
1

2

3

Program spotkania

Jak rozumieć innowacyjność w projektach unijnych? 

Ocena formalna

Ocena merytoryczna4
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Dla kogo:

MŚP

Przedsiębiorcy

Termin naboru:

29.12-

18.01.2023

Alokacja:

39 552 951 zł

Min. Kwota dofinansowania projektu 500 000 zł
Max. kwota dofinansowania projektu 2 000 000 zł

Bieżący nabór

II.3.1: Innowacje w MŚP

Nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich
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Przedmiot konkursu

TERMIN I FORMA

Od 29 grudnia 2022 r. GODZ. 8.00 
do 18 stycznia 2023 r. GODZ. 16.00

WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 
ZA POŚREDNICTWEM UDOSTĘPNIONEGO SYSTEMU 

INFORMATYCZNEGO IP
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Zwiększenie zastosowania innowacji 
w przedsiębiorstwach sektora MŚP, 

które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności 
oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie 

łódzkim.

CEL

Przedmiot konkursu
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Przedmiot konkursu

WAŻNE

REALIZACJA PROJEKTU NA TERENIE WOJ. ŁÓDZKIEGO

SIEDZIBA/ODDZIAŁ/MIEJSCE WYKONYWANIA 
DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE WOJ. ŁÓDZKIEGO

JEDEN WNIOSKODAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE. WERYFIKACJA NASTĘPUJE NA PODSTAWIE 
NUMERU NIP WNIOSKODAWCY ORAZ NAZWY WNIOSKODAWCY.
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➢ wdrożenie wyników prac B+R (1 typ projektu)

➢ wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów 
wytwarzania produktów lub świadczenia usług, 
w tym ekoinnowacje (2 typ projektu)

TYPY PROJEKTÓW 

Przedmiot konkursu
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Rodzaje pomocy

POMOC DE MINIMIS

POMOC PUBLICZNA
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mikro- i małego
przedsiębiorstwa

max. 55%

max. 45%

INTENSYWNOŚĆ I RODZAJ POMOCY

średniego
przedsiębiorstwa

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 
35%. 

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu odpowiednio dla:
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mikro- małe i 
średnie

przedsiębiorstwa

max. 85%

INTENSYWNOŚĆ I RODZAJ POMOCY

LIMITY
➢ 200 000 EUR
➢ 100 000 EUR (dla sektora transportu drogowego)

POMOC DE MINIMIS
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INTENSYWNOŚĆ I RODZAJ POMOCY

W ramach konkursu nie można łączyć
pomocy publicznej z pomocą de minimis.
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Kwalifikowalność wydatków

do 31 grudnia 2023OKRES REALIZACJI PROJEKTU

LIMITY: 30% INWESTYCJE ZMIERZAJĄCE DO 
ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 
I BUDOWLI
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Kwalifikowalność wydatków

KWALIFIKOWALNE w konkursie

ŚRODKI TRWAŁE

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
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Wydatki związane z realizacją projektu

✓ Zakup, wytworzenie, dostawa, 
instalacja i uruchomienie maszyn, 
sprzętu i urządzeń wraz ze 
specjalistycznym instruktażem

✓ Zakup zaawansowanych rozwiązań 
teleinformatycznych oraz 
specjalistycznego oprogramowania

✓ Zakup wartości niematerialnych i 
prawnych  związanych z transferem 
technologii

W szczególności:
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Kwalifikowalność wydatków

NIEKWALIFIKOWALNE w konkursie

VAT

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

WYNAGRODZENIA

DZIERŻAWA LUB NAJEM INSTALACJI LUB MASZYN

KOSZTY POŚREDNIE

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

ROBOTY I MATERIAŁY
BUDOWLANE
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Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 31 grudnia 2023

Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R nie może zostać 
dokonane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie –

przy korzystaniu z pomocy publicznej

Kwalifikowalność wydatków

Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie – przy korzystaniu z pomocy publicznej
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Innowacyjność

innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na
rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub
usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio
towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub
przeznaczenia

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

opinii o innowacyjności nie jest obligatoryjne i nie

przesądza o pozytywnej ocenie kryterium.

Innowacja 

Opinia o innowacyjności 
sporządzona przez: 

▪ jednostkę naukową

▪ centrum badawczo-rozwojowe

▪ stowarzyszenie naukowo-techniczne o 
zasięgu ogólnopolskim

Opinia o innowacyjności na 
podstawie:

▪ Opinia o innowacyjności
▪ Wyniki badań
▪ Publikacje naukowe
▪ Dokumenty patentowe
▪ Dokumenty statystyczne
▪ Inne dokumenty zapewniające spełnienie

kryterium
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Weryfikacja warunków formalnych

Ocena formalna 

Ocena merytoryczna

Etapy oceny projektów
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Ocena formalna

Dokonywana w systemie zerojedynkowym (TAK/NIE)

Możliwość poprawy tylko kryterium 1– czas na dokonanie 
poprawy/uzupełnienia wniosku to 7 dni 

Ocena formalna dokonywana jest przez członków KOP będących 
pracownikami IP.

Pisemna informacja o wyniku oceny.

Komunikacja z Wnioskodawcą prowadzona jest elektronicznie 

na adres mailowy wskazany we wniosku w polu 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWACH 

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

kryteria – kwalifikowalność wnioskodawcy 

1

2 Projekt nie jest projektem partnerskim

Niepodleganie wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie

3

Czy projekt będzie realizowany w granicach
administracyjnych województwa łódzkiego?

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na
terenie województwa łódzkiego.

4
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kryteria – kwalifikowalność wnioskodawcy 

Kryterium – Miejsce realizacji projektu

Siedziba/oddział i miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej musi być ujęte w dokumencie 

rejestrowym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

4
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kryteria – kwalifikowalność wnioskodawcy 

Kryterium – okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu –
projekt musi zostać zakończony do 31 grudnia 2023 r.

5
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kryteria – kwalifikowalność wnioskodawcy 

Kryteria – polityki  horyzontalne

6

7

8

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS 
KOBIET I MĘŻCZYZN

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS I
NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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kryteria – kwalifikowalność wnioskodawcy 

9

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

Kryterium
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kryteria – kwalifikowalność wnioskodawcy 

10 Kryterium - 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 świadczących opiekę
dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami
psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.



www.cop.lodzkie.pl

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna podzielona jest na ocenę kryteriów 
merytorycznych dostępowych oraz punktowych.

Pisemna informacja o wyniku oceny.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskują projekty, 
które spełniają wszystkie kryteria merytoryczne dostępu oraz 
uzyskały wymagany procent maksymalnej liczby punktów –

tzw. minimum punktowe (30%)

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez członków KOP będących 
ekspertami.
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Kryterium 1 - Wpisywanie się projektu we właściwy typ 
projektu 

Czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R albo wdrożenia 
innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub 

świadczenia usług, w tym ekoinnowacji?

• innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane
przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych
uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia

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

Prace B+R rozumiane są jako badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
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Kryterium 2 - Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z 
Rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 

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 nie produkowanych w zakładzie,

- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 
związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego 
istniejącego zakładu.
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Kryterium 2 - Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z 
Rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 

Czy w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego 
zakładu koszty kwalifikowalne w ramach pomocy regionalnej przekraczają 

o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych 
aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie 

prac (jeśli dotyczy).
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Kryterium 3 - Projekt nie dotyczy działalności i sektorów 
wyłączonych ze wsparcia

Wsparciem nie mogą być objęte w szczególności:
• działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc

bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności
wywozowej,

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

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

• działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,

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

• działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa
okrętowego oraz sektorze włókien syntetycznych,
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Kryterium 3 - Projekt nie dotyczy działalności i sektorów 
wyłączonych ze wsparcia

Wsparciem nie mogą być objęte w szczególności:
• 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.
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Kryterium 3 - Projekt nie dotyczy działalności i sektorów 
wyłączonych ze wsparcia

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 następujących przypadkach:
• 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.

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.



www.cop.lodzkie.pl

Kryterium 4 – 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.

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

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.
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Kryterium 4 – wykonalność finansowa projektu

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;

• 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.
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Kryterium 4 – wykonalność finansowa projektu

Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków:

• dla pożyczki od udziałowca/wspólnika/członka organu/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:

• dla spółek lub osób fizycznych (DG) –sprawozdania finansowe lub PIT wraz z UPO 
lub wyciągami z podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

• w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej –
rocznymi zeznaniami podatkowymi PIT z UPO lub wyciągiem z konta bankowego lub 
saldem stanu konta bankowego pożyczkodawcy (nie starsze niż 3 dni przed 
zawarciem umowy pożyczki przez pożyczkodawcę); 
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Kryterium 5 – kwalifikowalność kosztów w projekcie oraz ich 
zasadność i adekwatność

Dotyczy pomocy publicznej:

Czy w przypadku finansowania w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej wnioskodawca na dzień składania wniosku o
dofinansowanie nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu
unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, w szczególności
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.?
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Kryterium 6 – zgodność poziomu i wnioskowanej kwoty 
dofinansowania z regulaminem konkursu

Intensywności wsparcia wynoszącej do 35% dla regionalnej pomocy 
inwestycyjnej, przy czym poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu: 

• o 10 % – w przypadku średniego przedsiębiorstwa, 

• o 20 % – w przypadku mikro i małego przedsiębiorstwa       

Intensywności wsparcia wynoszącej do 85% dla pomocy de minimis.
Limitu na pomoc de minimis – 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorstwa 
w okresie trzech lat podatkowych.

Limit na wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia 
efektywności energetycznej – 30% wydatków kwalifikowalnych projektu.
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Kryterium 7  – przygotowanie projektu do realizacji

W ramach kryterium oceniane będzie, czy:

- przyjęta forma organizacyjna oraz potencjał do zarządzania projektem (w 
tym: kompetencje kadry zarządzającej, właściwy podział zadań i 
obowiązków, doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych m.in. 
finansowanych ze środków unijnych oraz w zakresie zarządzania ryzykiem) 
są wystarczające do prawidłowej realizacji projektu,

- czy posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby 
techniczne są wystarczające do jego realizacji.
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Kryterium 8 – realność wskaźników

Czy wskaźniki są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów, 
jakie projekt ma osiągnąć? 

Czy określone przez wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu 
w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy danych 
nakładach i założonym sposobie realizacji projektu?

Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych we 
wniosku o dofinansowanie
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 1 - Wpisywanie się w obszary gospodarcze w ramach nisz 
specjalizacyjnych

PUNKTACJA:

2 pkt – projekt wpisuje się lub będzie oddziaływać w/na co najmniej jeden
obszar gospodarczy w ramach niszy specjalizacyjnej
1 pkt – projekt wpisuje się lub będzie oddziaływać w/na co najmniej jedną
Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego
0 pkt – projekt nie wpisuje się ani nie będzie oddziaływać w/na żadną z
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego

WAGA: 1
MAX.: 2 pkt
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 2 – Status wnioskodawcy

PUNKTACJA: 
3 pkt – wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorstwem
2 pkt – wnioskodawca jest małym przedsiębiorstwem
1 pkt – wnioskodawca jest średnim przedsiębiorstwem

WAGA: 1 
MIN.: 1 pkt
MAX.: 3 pkt
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 3 – Oddziaływanie projektu na OSI

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, ale nie wpisuje się w
strategiczne kierunki działań dla danego OSI
0 pkt – projekt nie jest realizowany na terenie OSI

WAGA: 1 
MAX.: 2 pkt
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 4 – Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

PUNKTACJA: 

2 pkt – Wnioskodawca posiada siedzibę/stałe miejsce wykonywania
działalności gospodarczej 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

WAGA: 2
MAX.: 4 pkt
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 5 – Realizacja projektu na obszarze wiejskim

PUNKTACJA: 

1 pkt – projekt jest realizowany na obszarze wiejskim 
0 pkt – projekt nie jest realizowany na obszarze wiejskim

WAGA: 1
MAX.: 1 pkt
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 6 – Inwestycja na obszarach o najniższym poziomie rozwoju 
gospodarczego

PUNKTACJA:
2 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika
przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie niższym niż 70% średniej wojewódzkiej
1 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika
przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie wyższym lub równym 70% średniej
wojewódzkiej oraz niższym niż średnia wojewódzka
0 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość wskaźnika
przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie równym lub wyższym niż średnia
wojewódzka

WAGA: 1
MAX.: 2 pkt
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 7 – Wdrożenie wyników prac B+R

PUNKTACJA: 

2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie
0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie

WAGA: 1
MAX.: 2 pkt
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 8 – Potencjał rynkowy produktu będącego rezultatem projektu

W ramach kryterium ocenie podlega przedstawiona przez wnioskodawcę
w dokumentacji aplikacyjnej analiza, na podstawie której można określić, iż:
• rynek docelowy został przez wnioskodawcę prawidłowo zdefiniowany w

zakresie jego wielkości, tendencji rozwojowych, odbiorców oraz regulacji
istotnie ograniczających dostęp do rynku,

• występuje rynkowe zapotrzebowanie na produkty lub usługi opracowane
lub udoskonalone w wyniku realizacji projektu,

• strategia wprowadzenia produktu lub usługi na rynek jest efektywna i
realna.

PUNKTACJA: 
Za każdy spełniony warunek wnioskodawca otrzymuje 1 pkt
WAGA: 2
MAX.: 6 pkt
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 9 - Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

TIK rozumiane są jako technologie przetwarzające, gromadzące i przesyłające
informacje w formie elektronicznej.

PUNKTACJA: 

1 pkt – projekt zakłada zastosowanie TIK
0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania TIK

WAGA: 1 
MAX.: 1 pkt
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 10 – Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach
projektu

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

WAGA: 2
MAX.: 2 pkt
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Ocena merytoryczna punktowa

Kryterium 11 – Poziom innowacyjności projektu

PUNKTACJA: 
4 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji nie stosowanej lub stosowanej 
w skali świata nie dłużej niż 3 lata
3 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji nie stosowanej lub stosowanej 
w skali kraju nie dłużej niż 3 lata
2 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji nie stosowanej lub stosowanej 
w skali regionu nie dłużej niż 3 lata
1 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji nie stosowanej w skali 
przedsiębiorstwa

WAGA: 1
MAX.: 4 pkt



Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

e-mail: info@cop.lodzkie.pl

tel.: 42 230 15 55/56

pon. 8:00-16:00

wt.-pt. 8:00-16:00

Dziękujemy za uwagę
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