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PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PROJEKTU ORAZ OGÓLNE 

ZASADY UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH 

KONKURSU
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3

PROGRAM SPOTKANIA

OCENA FORMALNA

OCENA MERYTORYCZNA
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Dla kogo:

MŚP

Termin naboru:

07.09.22 

godz. 8:00 –

28.09.2022 

godz. 16:00

Alokacja:

24 444 142,62 zł

MAX. KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 300 000 zł

Bieżący nabór

DZIAŁANIE XIII.1: REACT-EU dla 
przedsiębiorstw
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ODBUDOWA I ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI 

GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW PO KRYZYSIE 

ZWIĄZANYM Z COVID-19.

WSPARCIE MŚP NEGATYWIE DOTKNIĘTYCH 

SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19.

CEL

TYPY PROJEKTÓW 

PRZEDMIOT KONKURSU



www.cop.lodzkie.pl

POMOC UDZIELANA MŚP, KTÓRE ODCZUŁY NEGATYWNIE 
SKUTKI COVID-19 PRZEZ SPADEK PRZYCHODÓW OGÓŁEM NA

POZIOMIE MIN. 15%.

TYPY PROJEKTÓW 

PRZEDMIOT KONKURSU

Spadek przychodów ogółem jako stosunek łącznych przychodów 
przypadających w okresie 

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w porównaniu do łącznych 
przychodów przypadających w roku 2019, w okresie 

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
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WAŻNE

PRZEDMIOT KONKURSU

REALIZACJA PROJEKTU NA TERENIE WOJ. ŁÓDZKIEGO

SIEDZIBA/ODDZIAŁ/MIEJSCE WYKONYWANIA 
DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE WOJ. ŁÓDZKIEGO
OD CO NAJMNIEJ OD 1 STYCZNIA 2019

JEDEN WNIOSKODAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE. WERYFIKACJA 
NASTĘPUJE NA PODSTAWIE NUMERU NIP 
WNIOSKODAWCY.
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TERMIN I FORMA

NABÓR

OD 7 WRZEŚNIA 2022 r. GODZ. 8.00 

DO 28 WRZEŚNIA 2022 r. GODZ. 16.00

WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ZA 
POŚREDNICTWEM UDOSTĘPNIONEGO SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO IP
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TERMIN I FORMA

NABÓR

KOMPLETNY WNIOSEK:
FORMULARZ WNIOSKU;
BUDŻET PROJEKTU;
POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI;
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY(…)-ZAŁ 1A.

Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek prawidłowego złożenia 

wniosku o dofinansowanie poprzez udostępniony system 

informatyczny IP. Dostarczenie wniosku w inny sposób, 

nieprzewidziany w Regulaminie konkursu lub w sposób 

uniemożliwiający jego odczytanie, nie będzie traktowane 

jako złożenie wniosku.
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POMOC DE 
MINIMIS

max. 85%

INTENSYWNOŚĆ I RODZAJ POMOCY

MAX. 
DOFINANSOWANIE

LIMIT – 200 000 EUR

ALOKACJA 24 444 142,62 PLN

300 000 PLN
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OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

1.02.2020 – 31.12.2023

LIMITY: 3,5%

30 %

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

INWESTYCJE ZMIERZAJĄCE DO 
ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 
I BUDOWLI
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KWALIFIKOWALNE

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

ŚRODKI TRWAŁE I WNIP

ZAKUP ZAAWANSOWANYCH 
ROZWIĄZAŃ 

TELEINFORMATYCZNYCH (W TYM 
SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO) 

ORAZ SPECJALISTYCZNEGO 
OPROGRAMOWANIA. 

NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAKUPU 
WYŁĄCZNIE

SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO.
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

NIEKWALIFIKOWALNE

VAT

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

WYNAGRODZENIA

POJAZDY DO TRANSPORTU 
DROGOWEGO

KOSZTY POŚREDNIE

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

ROBOTY I MATERIAŁY 
BUDOWLANE
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Weryfikacja 
warunków 
formalnych

Ocena 
formalna

Ocena 
merytoryczna

ETAPY OCENY PROJEKTÓW
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Komunikacja z Wnioskodawcą prowadzona jest 

elektronicznie na adres mailowy wskazany we wniosku 

w polu OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W 

SPRAWACH PROJEKTU

OCENA FORMALNA

Dokonywana w systemie zerojedynkowym (TAK/NIE)

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

Ocena formalna dokonywana jest przez członków KOP będących 
pracownikami IP.

Pisemna informacja o wyniku oceny.
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Kryt.1 - Kwalifikowalność wnioskodawcy w 
konkursie

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

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.

c) Czy rozpoczęcie działalności gospodarczej Wnioskodawcy nastąpiło nie
później niż 1 stycznia 2019 r.?

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

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia składanego przez 
wnioskodawcę.
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Kryt.3 - Miejsce realizacji projektu

Czy projekt będzie realizowany w granicach 
administracyjnych województwa łódzkiego?

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu 
na terenie województwa łódzkiego.

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. 
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Kryt.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.). 

Kryterium zostanie uznane za spełnione wyłącznie w przypadku spełnienia 

łącznie pkt a) i pkt b). 
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Kryt.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.). 

Kryterium zostanie uznane za spełnione wyłącznie w przypadku spełnienia 

łącznie pkt a) i pkt b). 
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Kryteria 5, 6, 7 – POLITYKI 
HORYZONTALNE

5) ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I 
MĘŻCZYZN

6) ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

7) ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS I 
NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
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Kryterium formalne 8

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

Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie 

oświadczenia składanego przez wnioskodawcę.
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Kryt. 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 świadczących opiekę dla osób z 
niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci 
pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego przez 

wnioskodawcę 

i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. 
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Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskują projekty, 

które spełniają wszystkie kryteria merytoryczne dostępu 

oraz uzyskały wymagany procent maksymalnej liczby 

punktów – tzw. minimum punktowe (50%)

OCENA MERYTORYCZNA

Możliwość poprawy kryteriów merytorycznych dostępu nr 3, 4, 5 i 6. 
Istnieje możliwość poprawienia wniosku o dofinansowanie, w zakresie 

wynikającym z rekomendacji członków KOP – 7 dni na poprawę/ 
uzupełnienia.

Ocena formalna dokonywana jest przez członków KOP będących 
ekspertami i/lub pracownikami IP.

Pisemna informacja o wyniku oceny.

Ocena merytoryczna podzielona jest na ocenę kryteriów merytorycznych 
dostępowych oraz punktowych
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Ocenie podlega:

a) czy projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu 

konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami 

epidemii COVID-19.

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: 

✓ 1.01.2021-31.12.2021 r. w stosunku do 1.01.2019–31.12.2019 r.

wynosi minimum 15 %.

Kryterium zostanie uznane za spełnione wyłącznie w przypadku spełnienia 

łącznie pkt a) i pkt b).

Kryt. 1 - Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu 
oraz wpływ epidemii COVID-19 na kondycję wnioskodawcy 
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Wsparciem nie mogą być objęte w szczególności:

• działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

• pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w 

sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w 

następujących przypadkach

• 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

Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego 

przez wnioskodawcę i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Kryt. 2 - Projekt nie dotyczy działalności i 
sektorów wyłączonych ze wsparcia
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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. 

Kryt. 3 - Wykonalność finansowa projektu



www.cop.lodzkie.pl

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.

Kryt. 3 - Wykonalność finansowa projektu
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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); 

Kryt. 3 - Wykonalność finansowa projektu
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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.

Kryt. 4 - Kwalifikowalność kosztów w projekcie 
oraz ich zasadność i adekwatność



www.cop.lodzkie.pl

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;

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. 

Kryt. 5 - Zgodność poziomu i wnioskowanej kwoty 
dofinansowania z regulaminem konkursu
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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

Kryt. 6 - Realność wskaźników
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Kryt.1 - Wpływ epidemii COVID-19 na kondycję 

wnioskodawcy:
Ocenie podlega spadek przychodów ogółem.

PUNKTACJA: 

8 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w 

przedziale powyżej 90 % do 100 %; 

7 pkt – 80 % do 90 %; 

6 pkt – 70 % do 80 %; 

5 pkt – 60 % do 70 %; 

4 pkt – 50 % do 60 %; 

3 pkt – 40 % do 50 %; 

2 pkt – 30 % do 40 %; 

1 pkt – 15 % do 30 %. 

WAGA: 2 

MAX.: 16 pkt

OCENA MERYTORYCZNA PUNKTOWA
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Kryt.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.

PUNKTACJA: 

1 pkt – projekt zakłada zastosowanie technologii cyfrowych;

0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania technologii cyfrowych. 

WAGA: 10 

MAX.: 10 pkt

OCENA MERYTORYCZNA PUNKTOWA
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Kryt.2 - 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.

- automatyzacja procesów w firmie, 

- praca zdalna, 

- wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, 

- wykorzystanie sztucznej inteligencji,

- cyberbezpieczeństwo, 

- e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu),

- obsługa klienta przez Internet, 

- zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, 

- marketing internetowy, 

- wykorzystanie technologii mobilnych.

OCENA MERYTORYCZNA PUNKTOWA
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Kryt.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;

0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania rozwiązań poprawiających obecny poziom 

oddziaływania na środowisko. 

WAGA: 10 

MAX.: 10 pkt
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Kryt.3 - Uwzględnienie aspektów środowiskowych w 

ramach projektu:

Należy wymienić jakie w ramach projektu uwzględnia się aspekty 

środowiskowe, czy wdrażane są działania ukierunkowane na ograniczenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Należy opisać zgodność tych rozwiązań z normami unijnymi/krajowymi 

(określonymi w przepisach prawa) stosownymi do charakteru prowadzonej 

działalności. 

Należy pamiętać, że planowane w ramach projektu działania winny dotyczyć 

zmniejszenia strat energii, wody czy ciepła w działalności firmy/stosowanych 

procesach technologicznych. 
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Kryt.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.

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. 

WAGA: 2 

MAX.: 10 pkt
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Dziękujmy za uwagę
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