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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 / 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

 

Typy dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych RPO WO 2014-2020", ogłoszeniu o naborze wniosków 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

poddziałania, zakresu konkursu oraz regulaminie konkursu. Ponadto, projekty z zakresu 

Zrównoważonego transportu na rzecz mobilności mieszkańców, 

realizowane w trybie pozakonkursowym wynikają z zatwierdzonego 

przez Komisję Europejską Planu Transportowego Województwa 

Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025). 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia lub skutkować negatywną oceną gdyby 

wezwanie do poprawy powodowało niedopuszczalną istotną 

modyfikację wniosku. 

 

3. 
Projekt spełnia szczegółowe 

warunki formalne  

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

 

Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu/Procedurze 

pozakonkursowej. 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia lub skutkować negatywną oceną gdyby 

wezwanie do poprawy powodowało niedopuszczalną istotną 

modyfikację wniosku. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 

Poprawność sporządzenia 

wniosku o dofinansowanie 

projektu wraz z załącznikami  

Wniosek  

wraz 

załącznikami 

Bezwzględny 

 

Weryfikacji podlega czy wniosek wraz z załącznikami został sporządzony 

zgodnie z wymogami ujętymi w dokumentacji konkursowej / 

pozakonkursowej np.: 

sporządzony w języku polskim, podpisany zgodnie z prawem 

reprezentacji, wszystkie wymagane pola są właściwie wypełnione,  

zawiera wszystkie strony. 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia lub skutkować negatywną oceną gdyby 

wezwanie do poprawy powodowało niedopuszczalną istotną 

modyfikację wniosku. 

 

5. Kompletność dokumentacji 

projektowej 

Wniosek wraz z 

załącznikami 
Bezwzględny 

 

Weryfikacji podlega czy: 

- Wnioskodawca dołączył do wniosku wszystkie wymagane załączniki*? 

- Załączniki dotyczą przedmiotowego wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia lub skutkować negatywną oceną gdyby 

wezwanie do poprawy powodowało niedopuszczalną istotną 

modyfikację wniosku. 

 

*W sytuacji braku załącznika dołączono stosowne oświadczenie  
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

6. 

 

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. 

7. 

 

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 Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

8. 
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 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach 

programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane  

z nim płatności zostały dokonane przez beneficjenta. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

9. 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. 

 

10. 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 

 

DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 
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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. 
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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. 

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 Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz odpowiednimi 

przepisami określającymi zasady udzielania pomocy publicznej.  

Badana jest kompletność dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę dla 

potrzeb weryfikacji spełniania kryterium. 

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) 

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. 

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.  

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.  

 

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. 
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Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka  

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP 

Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych 

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 
Bezwzględny 

 

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. Lokalizacja projektu Wniosek wraz 

z załącznikami 

Bezwzględny 

 

Projekt realizowany jest na terenach przygranicznych, tj. w powiecie nyskim, 

prudnickim lub głubczyckim, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt realizowany 

jest na obszarze  

specjalizacji 

regionalnych 

wskazanych w 

RSIWO2020 

Wniosek wraz z 

załącznikami 
3 0 – 2 pkt  

 

 

0 pkt – projekt nie dotyczy inteligentnych ani  potencjalnie inteligentnych 

specjalizacji  wskazanych w RSIWO2020; 

 

1 pkt - projekt dotyczy potencjalnie inteligentnych specjalizacji  wskazanych 

w RSIWO2020; 

 

2 pkt - projekt dotyczy inteligentnych specjalizacji  wskazanych w RSIWO2020. 

 

2. 

Wdrożenie innowacji 

wypracowanych  

w ramach Osi 

Priorytetowej I (OP I) 

Wniosek wraz z 

załącznikami 
2 0  lub 2  

 

 

 

 

0 pkt – przedmiotem projektu nie jest wdrażanie innowacji produktowych, 

procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, wypracowanych  

w ramach OP I. 

 

2 pkt - przedmiotem projektu jest wdrażanie innowacji produktowych, 

procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, wypracowanych  

w ramach OP I. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Wnioskodawca jest 

przedsiębiorstwem 

ekologicznym lub 

wniosek dotyczy 

inwestycji 

ekologicznych 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 - 3 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

0 pkt – wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem ekologicznym /wniosek nie 

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, poprawy 

gospodarowania odpadami , upowszechnienia wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii itp. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

 

 

Wnioskodawca jest 

przedsiębiorstwem we 

wczesnej fazie rozwoju 

lub przedsiębiorstwem 

nowozałożonym 

 

 

Wniosek wraz  

z załącznikami 

2 2 pkt 

 

 

 

 

2 pkt - przedsiębiorstwo jest we wczesnej fazie rozwoju – przedsiębiorstwo, 

którego okres funkcjonowania wynosi > 3 miesiące ≤ 24 miesiące. 

 

2 pkt -  przedsiębiorstwo jest nowozałożone – przedsiębiorstwo, którego okres 

funkcjonowania na rynku jest ≤ 3 miesiące 

Przy ocenie spełnienia kryterium brany jest pod uwagę stan na dzień złożenia 

wniosku. 

 

 

5. 
Miejsce realizacji 

projektu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 lub 1 pkt 

 

 

0 pkt – pozostałe obszary; 

 

1 pkt – obszar rozumiany jako miejscowość poniżej 5 tyś. mieszkańców lub o 

najniższym poziomie wskaźnika przedsiębiorczości. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6. 

Innowacyjność 

produktów/usług 

/technologii 

będących rezultatem 

projektu 

Wniosek wraz z 

załącznikami 
2 0, 2 lub 4 pkt 

 

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

innowacyjne w skali regionu (województwo); 

 

2 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; 

 

W tym kryterium wnioskodawca powinien opierać się na opinii wystawionej 

przez niezależnego i nie związanego z Wnioskodawcą eksperta 

(naukowca/badacza) z danej dziedziny nauki, potwierdzonej przez 

przedstawiciela Sektora B+R.  

Sektor B+R: 

 

Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, które otrzymały co najmniej ocenę B, zgodnie z aktualnym 

komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub jednostki naukowe 

zagraniczne o równorzędnej ocenie. 

 

Wzór opinii stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Udział w klastrach, 

stowarzyszeniach 

branżowych, izbie 

gospodarczej 

 

Wniosek wraz z 

załącznikami 
1 0, 1 lub 2 pkt 

 

0 pkt – brak udokumentowanej współpracy w podanym zakresie 

  

1 pkt - w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym 

zakresie, przez min. 12 miesięcy, licząc do dnia ogłoszenia konkursu  

 

2 pkt - w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy  

w podanym zakresie, przez min. 2 lata, licząc do dnia ogłoszenia konkursu. 

8. 
Wzrost liczby etatów 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0 – 3 pkt 

0 pkt – Wnioskodawca nie tworzy nowych etatów; 

1 pkt – Wnioskodawca tworzy  od 0,5 do 1  nowego etatu; 

2 pkt – Wnioskodawca tworzy od 1,5 do 2 nowych etatów; 

3 pkt – Wnioskodawca tworzy 2,5 lub więcej nowych etatów. 

Dodatkowe punkty *(punkty dodawane do wyniku końcowego uzyskanego w 

ramach kryterium): 

1 pkt- Wnioskodawca otrzymuje dodatkowy punkt za stworzenie miejsca pracy 

na obszarze wiejskim i/lub o najniższym poziomie  wskaźnika przedsiębiorczości 
∗ Dodatkowe punkty nie są wliczane do maksymalnej liczby punktów możliwej 

do uzyskania. 

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) 
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Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
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 ≤ 10 p.p. - 1 pkt 

 

>10 ≤ 15 p.p. - 2 pkt 

 

>15 ≤ 20 p.p. - 3 pkt 

 

> 20 p.p. - 4 pkt 

 

p.p. – punkt procentowy 

 

 


