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KRYTERIA FORMALNE  

DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020  

(z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe) 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wnioskodawca/Partner 

uprawniony do składania 

wniosku o dofinansowanie 

projektu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Typy potencjalnych beneficjentów określone w "Szczegółowym opisie 

osi priorytetowych RPO WO 2014-2020". 

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem we wniosku Wnioskodawca oraz 

partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się  

o dofinansowanie na podstawie: 

− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 

− art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

− art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Ponadto na podstawie podpisanego oświadczenia weryfikacji podlega, 

czy operacje wybrane do wsparcia nie obejmują kategorii wydatków 

stanowiących część operacji, które są lub powinny być objęte procedurą 

odzyskiwania w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej 

poza obszar objęty programem. 

2. 

Typ projektu możliwy do 

realizacji w ramach działania / 

poddziałania, zakresu konkursu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Typy dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych RPO WO 2014-2020", ogłoszeniu o naborze wniosków 

oraz regulaminie konkursu. Ponadto, projekty z zakresu 

Zrównoważonego transportu na rzecz mobilności mieszkańców, 

realizowane w trybie pozakonkursowym wynikają z zatwierdzonego 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

przez Komisję Europejską Planu Transportowego Województwa 

Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025). 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia.  

3. Dodatkowe limity (jeśli dotyczy)  
Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Projekt spełnia dodatkowe limity określone dla działań/poddziałań: 

2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – wartość 

dofinansowania nie może przekroczyć 800 tyś PLN. 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia.  

4. 

Wnioskodawca określił wartość 

docelową większą od zera 

przynajmniej dla jednego 

wskaźnika w projekcie. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera przynajmniej 

dla jednego wskaźnika w projekcie. 

5. 

Kryterium dot. projektów 

pozakonkursowych  

Do dofinansowania nie może 

zostać wybrany projekt, który 

został usunięty z wykazu 

projektów pozakonkursowych 

(stanowiącego załącznik do 

SZOOP)  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 
Zgodnie z Wytycznymi właściwego ministra ds. rozwoju w zakresie 

trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

6. 
Projekt nie został zakończony 

przed złożeniem formularza 

wniosku 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Na podstawie art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. projekty nie zostaną wybrane do 

wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach 

programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane  

z nim płatności zostały dokonane przez beneficjenta. 

7. Projekt realizowany na terenie 

województwa opolskiego 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Sprawdza się czy projekt jest realizowany na terenie województwa 

opolskiego oraz czy Wnioskodawca (Lider) prowadzi/będzie prowadził 

biuro projektu na terenie województwa opolskiego. 

8. Partnerstwo w projekcie 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie, 

Wnioskodawca zobligowany jest spełniać wymogi utworzenia 

partnerstwa wskazane w art. 33 ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie 2014-2020 na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium weryfikowane będzie w oparciu 

o oświadczenie zawarte w formularzu wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

*Uwaga dotycząca wszystkich kryteriów: pojęcie „region” jest równoznaczne z województwem opolskim. 

Kryterium dodatkowe dla projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 

1. 

Projekt realizowany prawidłowo, 

zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Weryfikacja prawidłowości ponoszonych wydatków na podstawie 

oświadczenia Wnioskodawcy.   
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KRYTERIA MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE 
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(z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe) 
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Kryteria merytoryczne uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Założenia projektu zgodne z 

celami działania / poddziałania 

/ typem projektu  

Wniosek wraz  

z załącznikami 

Bezwzględny Sprawdza się zgodność założeń projektu z celami działania określonymi  

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 oraz w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-

2020”. 

2. Wykonalność  i efektywność 

projektu  

Wniosek wraz  

z załącznikami 

Bezwzględny Bada się wykonalność projektu wg: 

1. planowanego harmonogramu; 

2. zakresu rzeczowego, realności i zasadności planowanych wydatków do 

realizacji projektu; 

3. złożoności procedur przetargowych;  

4. innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu;  

5. wykonalność instytucjonalną (w tym bada się, czy wnioskodawca posiada 

zdolność instytucjonalną, organizacyjną i kadrową do realizacji projektu, 

gwarantującą stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi 

celami)).  

Bada się zgodność założeń projektu z: 

6. innymi regulacjami prawnymi; 

7. a także Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju; 

8. zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020; 

Ponadto bada się: 

9. poprawność przedstawionych analiz finansowych i ekonomicznych (np.  

w zakresie prawidłowości wyliczenia luki finansowej, rekompensaty);  

10.  efektywność i wykonalność finansową projektu. 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 
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Kryteria merytoryczne uniwersalne (TAK/NIE) 

3. Kwalifikowalność wydatków Wniosek wraz z 

załącznikami 

Bezwzględny Bada się racjonalność i efektywność wydatków zaplanowanych/poniesionych 

w ramach projektu z uwzględnieniem: 

1. kwalifikowalności wydatków zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego 

ds. rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz  

w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z programem 

pomocy publicznej i odpowiednimi aktami normatywnymi; 

2. czy wydatki nie są zawyżone w stosunku do cen rynkowych; 

3. prawidłowości wyliczenia stawek jednostkowych lub ryczałtowych/kwot 

ryczałtowych; 

4. niezbędności do realizacji projektu. 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 

4. Projekt spełnia zasady 

udzielania pomocy publicznej 

Wniosek wraz  

z załącznikami 

Bezwzględny Sprawdza się m.in. czy prawidłowo założono występowanie pomocy 

publicznej, kwalifikowalność wydatków zgodnie z odpowiednimi 

rozporządzeniami właściwego ministra oraz odpowiednimi przepisami 

określającymi zasady udzielania pomocy publicznej.  

Badana jest kompletność dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę dla 

potrzeb weryfikacji spełniania kryterium. 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 

5. Trwałość projektu  Wniosek wraz  

z załącznikami 

Bezwzględny Bada się trwałość projektu: 

1. instytucjonalną, 

2.  finansową, 

3. organizacyjną. 

Badana jest kompletność dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę dla 

potrzeb weryfikacji spełniania kryterium. 
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Kryteria merytoryczne uniwersalne (TAK/NIE) 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 

6. Zgodność z prawodawstwem 

unijnym oraz właściwymi 

zasadami unijnymi w 

tym:  zasadą równości szans 

kobiet  

i mężczyzn,  zasadą równości 

szans i niedyskryminacji,  

w tym dostępności dla osób  

z niepełnoprawnościami 

oraz  zasadą  zrównoważonego 

rozwoju. 

Wniosek wraz  

z załącznikami 

Bezwzględny Bada się, czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE: 

zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz 

równouprawnienia płci. Ponadto, bada się zgodność projektu z koncepcją 

uniwersalnego projektowania w przypadku stworzenia nowych produktów, 

stosowania racjonalnych usprawnień, o ile wymaga tego charakter projektu.  

Sprawdza się, czy wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększa 

dostępność i eliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych. Bada się, czy 

założenia projektowe uwzględniają równy dostęp dla wszystkich,  

z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest  

w jakimś aspekcie ograniczone. 

Nie będzie możliwa realizacja projektów sprzecznych z politykami 

horyzontalnymi. 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 

7. Wkład w realizację celu 

szczegółowego Priorytetu 

Inwestycyjnego 

Wniosek wraz z 

załącznikami 

Bezwzględny Bada się zgodność z celem określonym dla danego działania/poddziałania  

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020.  

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 

8. Wybrane wskaźniki są 

adekwatne do określonego na 

poziomie projektu celu/ typu 

projektu. 

Wniosek o 

dofinansowanie 

Bezwzględny Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres 

rzeczowy i charakter projektu, a także czy mierzą założone w nim cele.  

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 
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Kryteria merytoryczne uniwersalne (TAK/NIE) 

9. Założone wartości docelowe 

wskaźników większe od zera 

są realne do osiągnięcia 

Wniosek o 

dofinansowanie 

Bezwzględny Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych 

wskaźników w odniesieniu przede wszystkim do: wartości finansowej 

projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy oraz 

innych czynników istotnych dla realizacji przedsięwzięcia. 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 

10 Termin realizacji projektu 

(jeśli dotyczy) 

Wniosek o 

dofinansowanie 

Bezwzględny W przypadku działań/poddziałań:  

2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej,  

6.1 Infrastruktura drogowa,  

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych,  

3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej: 

Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza 

24 miesiące od orientacyjnej daty rozstrzygnięcia konkursu, a Beneficjent 

zostanie w umowie o dofinansowanie zobowiązany do złożenia wniosku  

o płatność końcową w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

finansowej realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek 

Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we 

wniosku okresu realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WO 

2014-2020 może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na złożenie wniosku  

o płatność końcową. 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 
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KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
 

PODDZIAŁANIE 2.1.4 INWESTYCJE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 
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Oś priorytetowa  
II Konkurencyjna gospodarka 
 

Działanie 
2.1  Nowe produkty i usługi w MSP 

 

Poddziałanie 
2.1.4  Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej 
 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
         Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt spełnia kryteria inwestycji 

początkowej 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględne 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

Kryterium dotyczy projektów objętych Regionalną Pomocą Inwestycyjną. 

2. 

Projekt jest skierowany do grup 

docelowych z obszaru województwa 

opolskiego 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględne 

Projekt zakłada, że grupę docelową będą stanowiły osoby i/lub podmioty 

z woj. opolskiego. Jako grupę docelową rozumiemy osoby fizyczne uczące 

się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa opolskiego  

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów, 

posiadają one siedzibę na obszarze województwa opolskiego1. 

 

                                                           
1 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego podmiot posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku podmiotów posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności 
 (w przypadku podmiotów działających na podstawie wpisu do CEIDG). 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. Wzrost liczby etatów 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
4 

 

0 - 3 pkt 

+ 1 pkt 

 

≤ 0,5 nowego etatu – 0 pkt 

> 0,5 ≤ 1,5  nowego etatu – 1 pkt 

> 1,5 ≤ 2,5 nowych etatów – 2 pkt 

> 2,5 nowych etatów – 3 pkt 

Dodatkowe punkty *(punkty dodawane do wyniku końcowego uzyskanego 

w ramach kryterium): 

1 pkt – Wnioskodawca otrzymuje dodatkowy punkt za stworzenie miejsca 

pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. 

* Dodatkowe punkty nie są wliczane do maksymalnej liczby 

punktów możliwej do uzyskania. 

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie 

 z definicją wskazaną w Wytycznych 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 z dnia 24 października 2016 r. 

Praca w niepełnym wymiarze godzin powinna zostać przeliczona na 

odpowiednią część EPC (np. praca całoroczna w wymiarze pół etatu  

0,5 etatu = 0,5 EPC). 

2. 

Doświadczenie Wnioskodawcy 

 w prowadzeniu działalności jako 

podmiot ekonomii społecznej 

 

 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 0 – 3 pkt 

0 pkt – Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w prowadzeniu 

działalności jako podmiot ekonomii społecznej; 

1 pkt – Wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 

posiada doświadczenie w prowadzeniu aktywnej działalności jako podmiot 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
ekonomii społecznej. Powyższe zostało , poparte  

i udokumentowane efektami prowadzonej działalności; 

2 pkt – Wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 

posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu aktywnej 

działalności  jako podmiot ekonomii społecznej. Powyższe zostało poparte  

i udokumentowane efektami prowadzonej działalności. 

3 pkt – Wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 

posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu aktywnej 

działalności jako podmiot ekonomii społecznej na terenie województwa 

opolskiego. Powyższe zostało poparte i udokumentowane efektami 

prowadzonej działalności. Punkty się nie sumują. 

3. 

Wnioskodawca zakłada współpracę  

z innymi podmiotami przy realizacji 

projektu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 0 - 1 pkt 

0 pkt – Wnioskodawca nie zakłada współpracy z innymi podmiotami  przy 

realizacji projektu; 

1 pkt – Wnioskodawca zakłada współpracę z innymi podmiotami  przy 

realizacji projektu tj. publiczne  służby zatrudnienia, i/lub publiczne  

instytucje pomocy i integracji społecznej, i/lub jednostki samorządu 

terytorialnego, i/lub partnerzy  społeczno-gospodarczy, i/lub organizacje 

pozarządowe prowadząc statutową działalność w obszarze integracji 

społecznej. 

Powyższe należy poprzeć poprzez dołączenie np. listów intencyjnych, 

porozumień, umów. 

4. 
Udział w projekcie osób 

 z niepełnosprawnościami  

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 0 – 3 pkt 

 Za osobę z niepełnosprawnością uznaje się osobę w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, będącą osobą niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. osobę z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. 

0 pkt – osoby z niepełnosprawnościami stanowią  poniżej 10% grupy 

docelowej 

1 pkt – osoby z niepełnosprawnościami stanowią co najmniej 10% grupy 

docelowej; 

2 pkt– osoby z niepełnosprawnościami stanowią co najmniej 20%  grupy 

docelowej; 

3 pkt– osoby z niepełnosprawnościami stanowią co najmniej 30%  grupy 

docelowej. 

W przypadku gdy odpowiedni % nie stanowi liczby całkowitej każdorazowo 

w ramach projektu należy dokonać zaokrąglenia w górę. 

5. 

Projekt wpisuje się w obszar 

specjalizacji regionalnych 

wskazanych w RSIWO2020 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 0 lub  2 pkt 

0 pkt – projekt nie dotyczy inteligentnych specjalizacji  wskazanych w 

RSIWO2020 (Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa 

Opolskiego uchwałą nr 36/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.); 

2 pkt  –  projekt dotyczy inteligentnych   specjalizacji  wskazanych  

w RSIWO2020 (Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa 

Opolskiego uchwałą nr 36/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.). 

6. 

Rezultaty projektu wpisują się 

w założenia Programu Specjalnej 

Strefy Demograficznej 

w województwie opolskim do 2020 

roku "Opolskie dla Rodziny 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 lub 2 pkt 

0 pkt – rezultaty projektu nie wpisują się w Program SSD; 

2 pkt  – rezultaty projektu wpisują się w Program SSD. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Projekt skierowany jest do 

mieszkańców lub/i podmiotów  

z gmin województwa opolskiego  

o wysokim stopniu  zagrożenia 

ubóstwem 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 1 – 4 pkt 

1 pkt – projekt skierowany jest do mieszkańców lub/i podmiotów  

z gmin o bardzo niskim stopniu zagrożenia ubóstwem; 

2 pkt – projekt skierowany jest do mieszkańców lub/i podmiotów z gmin  

o niskim stopniu zagrożenia ubóstwem; 

3 pkt – projekt skierowany jest do mieszkańców lub/i podmiotów z gmin  

o umiarkowanym stopniu zagrożenia ubóstwem; 

4 pkt – projekt skierowany jest do mieszkańców lub/i podmiotów z gmin  

o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem. 

Stopień zagrożenia ubóstwem obliczany wg metody wzorca rozwoju  

i aktualizowanym corocznie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu (według aktualnego raportu dostępnego  

w dniu ogłoszenia konkursu). 

8. 
Wkład własny wyższy od 

minimalnego 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0 - 4 pkt 

Wkład własny wyższy od minimalnego o: 

 ≤   5 p.p. - 0  pkt; 

>   5 p.p. ≤ 10 p.p. - 1 pkt; 

> 10 p.p. ≤ 15 p.p. - 2 pkt; 

> 15 p.p. ≤ 20 p.p. - 3 pkt; 

  > 20 p.p. - 4 pkt. 

p.p. – punkt procentowy 

9. 
Wnioskodawca jest 

przedsiębiorstwem ekologicznym lub 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 - 3 pkt 

0 pkt – Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem ekologicznym lub 

wniosek nie dotyczy inwestycji ekologicznych. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
wniosek dotyczy inwestycji 

ekologicznych 

Przyznaje się po 1 pkt. za spełnienie każdego z poniższych warunków: 

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem ekologicznym, tzn. wykorzystuje 

alternatywne paliwa, źródła energii odnawialnej, stosuje technologie 

proekologiczne  

Przedmiotem  działalności  przedsiębiorstwa jest ekoinnowacyjność:  

recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola 

emisji  lub wytwarzanie ekoinnowacyjnych produktów. 

Realizacja projektu  przyczyni się do : ograniczenia zużycia nieodnawialnych 

surowców, zmniejszenia zanieczyszczeń wód, powietrza lub gleby,  

upowszechnienia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii itp.   

10. 

Innowacyjność produktów/usług 

/technologii będących rezultatem 

projektu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0 - 4 pkt 

0 pkt - produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu nie będą 

innowacyjne; 

1 pkt – produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu będą 

innowacyjne w skali przedsiębiorstwa; 

2 pkt – produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu będą 

innowacyjne w skali regionu (województwo); 

3 pkt  – produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu będą 

innowacyjne w skali kraju; 

4 pkt – produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu będą 

innowacyjne w skali świata; 

11. Gotowość projektu do realizacji 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 

0 , 3 lub 4 

pkt 

W ramach kryterium będzie sprawdzane na jakim etapie przygotowania 

znajduje się projekt: 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
0 pkt –  Projekt wymaga uzyskania określonych prawem decyzji 

budowlanych, decyzji środowiskowych, pozwoleń, licencji, uzgodnień, ale 

jeszcze ich nie uzyskał; 

3 pkt – Projekt nie wymaga uzyskania określonych prawem decyzji 

budowlanych, decyzji środowiskowych, pozwoleń, licencji, uzgodnień;  

4 pkt – Projekt wymaga uzyskania określonych prawem decyzji 

budowlanych, decyzji środowiskowych, pozwoleń, licencji, uzgodnień  

i posiada wszystkie ostateczne wymagane prawem decyzje budowlane, 

decyzje środowiskowe, pozwolenia, licencje, uzgodnienia dla całego zakresu 

inwestycji. 

Punkty w ramach kryterium zostaną przyznane jeżeli ostateczna decyzja 

budowlana, decyzja środowiskowa, pozwolenie, licencja, uzgodnienie 

zostanie dołączone do rozpoczęcia etapu oceny formalnej  

(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dostarczenie dokumentacji 

technicznej do etapu oceny merytorycznej). 
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Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Wnioskodawca jest 

przedsiębiorstwem we wczesnej 

fazie rozwoju lub przedsiębiorstwem 

nowozałożonym 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 1 lub 2 pkt 

1 pkt - Przedsiębiorstwo jest we wczesnej fazie rozwoju (przedsiębiorstwo, 

którego okres funkcjonowania wynosi > 3 miesiące ≤ 24 miesiące.);  
 

2 pkt - Przedsiębiorstwo nowozałożone (przedsiębiorstwo, którego okres 

funkcjonowania na rynku jest ≤ 3 miesiące.). 
 

Przy ocenie spełnienia kryterium brany jest pod uwagę stan na dzień 

złożenia wniosku. 

 


