Załącznik nr 1 do Uchwały nr 201/2019r. KM RPOWŚ 2014-2020 z dnia 20.02.2019r.
Typ projektu: Projekty realizowane w ramach RPI

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Ocena kryteriów będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz wszelkich niezbędnych
załącznikach.
Oś priorytetowa 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (3c)
(Tryb konkursowy)
Opis znaczenia kryteriów:

A. KRYTERIA FORMALNE
(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)
Lp.
1.

2.

3.

Nazwa kryterium
Wniosek złożony w odpowiedzi na
właściwe ogłoszenie konkursowe/o
naborze nr RPSW.02.05.00-IZ.0026…/19*
Wniosek złożony do właściwej
instytucji

Wnioskodawca/partnerzy
uprawniony/uprawnieni jest/są do
składania wniosku/otrzymania
wsparcia

Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
Jeżeli wniosek dotyczy innego konkursu/naboru niż ten, w ramach którego został złożony, wniosek zostaje
odrzucony.
Jeżeli wniosek nie został złożony do Sekretariatu Naboru Wniosków, na adres: ul. Sienkiewicza 63, 25-002
Kielce, pok. …….*, wniosek zostaje odrzucony.
1. Jeżeli wnioskodawca/partner jest spoza katalogu podmiotów uprawnionych do wnioskowania
o dofinansowanie wskazanego w Regulaminie konkursu/naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26…/19*,
wniosek zostaje odrzucony, i/lub
2. Jeżeli wnioskodawca/partnerzy podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
na podstawie:
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom


3.

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.),

wniosek zostaje odrzucony (nie stosuje się do podmiotów wymienionych w art. 207 ust.7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.)), i/lub
Jeżeli wnioskodawcy/partnerzy znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust.18
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14, wniosek zostaje odrzucony.

Tak Nie

Nie
dotyczy
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4.

Właściwe miejsce realizacji projektu

Jeżeli projekt nie jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego oraz jest realizowany poza
wskazanym obszarem strategicznej interwencji ……………..* (o ile dotyczy), wniosek zostaje odrzucony.

5.

Projekt nie dotyczy działalności
gospodarczej wykluczonej ze
wsparcia (kody PKD/EKD)
(o ile dotyczy)

Jeżeli we wniosku wpisano kod PKD/EKD (zgodny z danymi w KRS) który podlega wykluczeniu, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013, Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014,Rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 1407/2013, wniosek zostaje odrzucony.

Czy projekt nie jest zakończony lub w
pełni zrealizowany w rozumieniu
6. art.65 ust. 6 Rozporządzenia
ogólnego 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 roku?
Wartość wnioskowanego
dofinansowania nie przekracza
pułapu maksymalnego poziomu
7.
dofinansowania w wysokości zgodnie
z Regulaminem konkursu nr
RPSW.02.05.00-IZ.00-26…/19 *
Wniosek spełnia warunki
minimalnej/maksymalnej wartości
8.
projektu w wysokości NIE DOTYCZY*.
(o ile dotyczy)
Wniosek spełnia warunki
minimalnej/maksymalnej wartości
wydatków kwalifikowalnych
9. projektu w wysokości zgodnie z
Regulaminem konkursu nr
RPSW.02.05.00-IZ.00-26…/19*
(o ile dotyczy)
Wniosek zgodny z typami projektów
przewidzianymi dla danego działania
10. zgodnie z Regulaminem
konkursu/naboru nr RPSW.02.05.00IZ.00-26…/19*

Jeżeli projekt jest zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 roku, wniosek zostaje odrzucony. (Kryterium musi być spełnione na moment składania
wniosku).

Jeżeli we wniosku o dofinansowanie wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza pułap
maksymalnego poziomu dofinansowania, wniosek zostaje odrzucony.

Jeżeli wniosek nie spełnia warunku minimalnej/maksymalnej wartości projektu, wniosek zostaje
odrzucony.

Jeżeli wniosek nie spełnia warunku minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych
projektu, wniosek zostaje odrzucony.

Jeżeli wniosek nie jest zgodny z typami projektów przewidzianymi dla danego działania, wniosek zostaje
odrzucony.

* Zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru
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B1. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE
(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
Przy ocenie kryterium badana będzie w szczególności spójność pomiędzy Wnioskiem o dofinansowanie,
a pozostałą dokumentacją aplikacyjną (tj. Studium wykonalności/Biznes plan, załączniki do Wniosku
o dofinansowanie).

1.

2.

3.

Spójność dokumentacji projektowej

Właściwie przygotowana analiza
finansowa i/lub ekonomiczna
projektu

Efektywność ekonomiczna projektu

Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
Przy ocenie projektu weryfikacji podlegać będzie w szczególności metodologia i poprawność sporządzenia
analiz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie (np. m.in. Ustawa o rachunkowości)
i wytyczne (m.in. wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 20142020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/68128/wytyczne_PGD_PH_2014_2020_10_01_2019.pdf,
wytyczne Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie sporządzania biznes planu –
stanowiące załącznik do Regulaminu konkursu w formie Biznes Planu). W przypadku gdy wymagane będzie
obliczenie wskaźników finansowych/ ekonomicznych sprawdzane będą m.in. realność i rzetelność
przyjętych założeń oraz poprawność obliczeń. Ponadto, badana będzie również trwałość finansowa
Wnioskodawcy (również ewentualnych partnerów projektu) tj. m.in. czy Wnioskodawca/partnerzy
posiadają środki finansowe na zrealizowanie i utrzymanie inwestycji w wymaganym okresie trwałości.
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
W kryterium sprawdzane będzie w szczególności, czy przedsięwzięcie jest uzasadnione z ekonomicznego
punktu widzenia. W przypadku projektów, dla których wymagane będzie obliczenie wskaźników
ekonomicznych (ENPV, ERR, B/C) weryfikacja efektywności ekonomicznej projektu odbywać się będzie na
podstawie wartości wymienionych powyżej wskaźników przy założeniu, że dla projektu efektywnego
ekonomicznie:

Tak Nie

Nie
dotyczy
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- wartość wskaźnika ENPV powinna być > 0;
- wartość wskaźnika ERR powinna przewyższać przyjętą stopę dyskontową;
- relacja korzyści do kosztów (B/C) powinna być > 1.
W przypadku projektów, dla których nie jest możliwe oszacowanie ww. wskaźników, ocena kryterium
polegać będzie na rozstrzygnięciu, czy korzyści społeczne przekraczają koszty społeczne inwestycji i czy
realizacja danego projektu stanowi dla społeczeństwa najkorzystniejszy wariant. Wówczas ocena
dokonywana będzie na podstawie uproszczonej analizy jakościowej i ilościowej (np. sporządzonej
w formie analizy wielokryterialnej lub opisu korzyści i kosztów społecznych).

4.

5.

6.

Właściwie ustalony/obliczony
poziom dofinansowania z
uwzględnieniem przepisów pomocy
publicznej

Potencjalna kwalifikowalność
wydatków

Trwałość projektu

Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
W przypadku projektów przewidujących wystąpienie pomocy publicznej weryfikowana będzie
poprawność ustalenia wartości pomocy publicznej, w tym jej intensywności, w kontekście odpowiednich
limitów obowiązujących w tym zakresie.
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
W kryterium badane będzie w szczególności:
 czy wydatki zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r.
a dniem 31 grudnia 2023r., z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej oraz zapisów
Regulaminu konkursu/naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26…/19*).;
 czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego oraz
wytycznymi Ministra Rozwoju;
 czy wydatki są zgodne z zapisami Regulaminu konkursu/naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26…/19*;
 czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją
projektu;
 czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów;
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
W tym kryterium badane będzie, czy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (sekcja 4)
zadeklarował trwałość projektu zgodnie z art.71 rozporządzenia nr 1303/2013.
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7.

Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
W kryterium badana będzie w szczególności adekwatność przedstawionych wskaźników do typu projektu,
poprawność ich sformułowania, właściwy dobór do każdego zakresu rzeczowego. Analizie poddana
zostanie również wiarygodność, osiągalność zakładanych wartości wskaźników, jak również to, czy w
Adekwatność rodzaju wskaźników do sposób kompleksowy opisują one zakres rzeczowy inwestycji i odzwierciedlają zakładane cele
typu projektu i realność ich wartości działania/priorytetu.
docelowych
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
W kryterium badane będzie, czy Wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi
UE, w tym:




8.

zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju
zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
Wymagane jest wykazanie pozytywnego wpływu na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym
Zgodność z zasadami horyzontalnymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020.
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).

9.

Wykonalność prawna
projektu

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z przepisami prawa odnoszącymi się do jego
stosowania. W szczególności sprawdzana będzie zgodność z:
 Właściwymi Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju tj. m.in..: Wytyczne w zakresie kontroli
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/52824/Wytyczne_w_zakresie_kontroli_realizacji
_programow_operacyjnych_na_lata_2014-2020.pdf; Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
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10. Wykonalność finansowa projektu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci
_19.pdf, Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020
https://www.miir.gov.pl/media/59781/Wytyczne_monitorowanie_MJK_data_09_07_2018.pdf
Ustawą z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
Ustawą z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska;
Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
Ustawą z dnia 3 kwietnia 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko;
Ustawami i aktami wykonawczymi do nich, odnoszącymi się do zakresu tematycznego projektu.

Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
W ramach kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca udokumentował zdolność do sfinansowania
projektu w zakładanym zakresie i zgodnie z przyjętym harmonogramem, a także zdolność finansową
do utrzymania projektu co najmniej w wymaganym okresie trwałości (trwałość finansowa projektu).
Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania
wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi
na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej. Weryfikacja zostanie dokonana na
podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie trzy lata obrotowe
(w przypadku przedsiębiorstw działających na rynku krócej, do analizy zostaną przyjęte dane za okres
prowadzonej działalności) oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej.
W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt,
pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania,
w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. Ocena zostanie
dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii
dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania.
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Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z pozostałymi, nie zawierającymi się
w innych kryteriach wyboru zapisami/wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zgodność projektu z zapisami RPOWŚ Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, w zakresie
2014-2020 oraz SZOOP
odnoszącym się do właściwego Priorytetu Inwestycyjnego (Działania RPOWŚ 2014-2020).
11.
obowiązującym na dzień ogłoszenia
konkursu/naboru
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu pozostałymi, nie zawierającymi się w innych
kryteriach wyboru zapisami/wymaganiami Regulaminu konkursu.
12.

Zgodność projektu z zapisami
Regulaminu konkursu/naboru

Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45
ust. 3 ustawy wdrożeniowej).

* Zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru
Opis znaczenia kryteriów:

B2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SEKTOROWE
(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Czy projekt dotyczy innowacji
produktowej lub procesowej?

Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
Ocenie podlega, czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.
Nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których efektem jest wyłącznie wdrożenie rozwiązania
stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną.
Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo
http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/6346DDDAFC5247EABAF225A43CA94EDA/2011030
8_140728%20Oslo%20Manual.pdf , zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do
praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru
lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:
 innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo

Tak

Nie

Nie
dotyczy
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2.

3.

Czy projekt jest wykonalny pod względem
organizacyjnym (kadrowym) technicznym
i technologicznym?

Czy projekt wykazuje zdolność do
adaptacji do zmian klimatu i reagowania
na ryzyko powodziowe?

nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług
w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub
znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
 innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej
znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce
cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
 innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody
organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji
relacji zewnętrznych.
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych
rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorstwa.
Wspierane
będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu,
innowacyjnego co najmniej w skali województwa. Należy przez to rozumieć, że innowacja wdrażana w
wyniku realizacji projektu może być stosowana w województwie nie dłużej niż 3 lata poprzedzające dzień
ogłoszenia naboru.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowych dokumentów i
danych potwierdzających innowacyjność projektu (np. dokumenty patentowe, publikacje naukowe,
dostępne badania, wynik przeszukiwania baz danych, literatura fachowa, opinia o innowacyjności).
Z przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że innowacja wdrażana w wyniku realizacji
projektu nie jest stosowana w województwa dłużej niż 3 lata poprzedzające dzień ogłoszenia naboru.
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt jest wykonalny i zapewnia utrzymanie rezultatów
w okresie trwałości, w szczególności:
a) technicznie,
b) technologicznie,
c) organizacyjnie.
W szczególności analizowane będzie, czy posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby
są wystarczające do jego realizacji. Ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność
instytucjonalną, kadrową i organizacyjną do zrealizowania projektu i jego utrzymania co najmniej
w wymaganym okresie trwałości (czy kadra, doświadczenie, struktura organizacyjna, zasoby rzeczowe
Wnioskodawcy zapewniają realizację i utrzymanie projektu).
Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia
powodziowego zgodnie z Mapą zagrożenia powodziowego i mapą ryzyka powodziowego
http://mapy.isok.gov.pl/imap/). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach
zagrożonych powodzią (oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=PL ), powinny być zaprojektowane w sposób, który
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uwzględnia to ryzyko. Dokumentacja projektowa powinna wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma wpływ
na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem.
(Nie dotyczy projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym)*
*Projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym należy rozumieć jako projekt zakupowy, szkoleniowy, edukacyjny, reklamowy, badawczy, który nie powoduje ingerencji w środowisku lub nie
polega na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystywania.

C. KRYTERIA PUNKTOWE
(Nieuzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu)
LP

Nazwa kryterium

1.

Stopień innowacyjności
projektu

2.

Zgodność projektu
z regionalnymi inteligentnymi
specjalizacjami

Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji:
- stosowanej w skali województwa do trzech lat – 0p.;
- stosowanej skali kraju, w okresie do trzech lat – 1p.;
- stosowanej w skali ponad krajowej w okresie do trzech lat bądź nieznanej i niestosowanej dotychczas – 2
p.
W ramach Działania 2.5 innowacja ma miejsce, gdy nowy lub znacząco ulepszony produkt zostaje
wprowadzony na rynek albo nowy lub znacząco ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy
czym ów produkt lub proces są innowacyjne przynajmniej w skali województwa, tj. stosowane
na terenie województwa świętokrzyskiego nie dłużej niż 3 lata poprzedzające dzień ogłoszenia naboru.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie, biznes planu oraz dodatkowe
dokumenty i dane potwierdzające innowacyjność projektu (np. opinię o innowacyjności, dokumenty
patentowe, publikacje naukowe, dostępne badania, wynik przeszukiwania baz danych, literatura
fachowa).
Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa, wyznaczonymi dla regionu
świętokrzyskiego w dokumencie strategicznym pn. „Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3)
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/dokumenty-regionalne/item/210-regionalne-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwaswietokrzyskiego, będą objęte preferencjami.
0 p. – projekt nie jest w realizowany w branży zaliczanej do regionalnych inteligentnych specjalizacji lub
tylko część projektu dotyczy branży zaliczanej do regionalnych inteligentnych specjalizacji;
1 p. – projekt jest w całości realizowany w branży zaliczanej do regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Liczba
punktów
(1)

Waga
kryterium
(2)

Maksymalna
liczba
punktów
(1x2)

0-2

6

12

0-1

9

9

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 201/2019r. KM RPOWŚ 2014-2020 z dnia 20.02.2019r.

3.

4.

Liczba punktów zależy od rodzaju wdrażanej innowacji:
1 p. – projekt dotyczy innowacji procesowej;
2 p. – projekt dotyczy innowacji produktowej.
Charakter wdrażanej innowacji
Punkty w kryterium nie sumują się. W przypadku wprowadzenia innowacji procesowej i produktowej
projekt otrzyma 2 punkty.

Działalność w obrębie której
realizowany jest projekt

5.

Wkład środków
prywatnych

6.

Wpływ realizacji projektu
na tworzenie nowych miejsc
pracy

7.

Projekt dotyczy wdrożenia
wyników prac badawczo rozwojowych

2 p. – działalność produkcyjna – wpisująca się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C – Przetwórstwo
przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie;
1 p. – pozostała działalność.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w tym
również w oparciu o dane ujęte w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy.
Ocena kryterium:
1 punkt za każdy 1 punkt procentowy podwyższenia wkładu własnego beneficjenta w odniesieniu do
minimalnego wymaganego wkładu własnego w wydatkach kwalifikowalnych określonego w ogłoszeniu
o konkursie (maksymalnie 10 pkt.).
Liczba punktów zależy od planowanej liczby nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji
projektu, która powinna być wyrażona w ekwiwalencie pełnego czasy pracy (EPC) i odzwierciedlona we
właściwym wskaźniku. Etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych
jednostek. Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
Brak zatrudnienia bądź zatrudnienie poniżej 1 etatu– 0 p.;
od 1 do 2 etatów – 1 p.,
powyżej 2 do 3 etatów – 2 p.;
powyżej 3 etatów – 3 p,
dodatkowy 1 punkt otrzymają projekty przewidujące zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.
Ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych
przez jednostkę naukową bądź przez Wnioskodawcę we współpracy z jednostka naukową bądź też projekt
dotyczy wdrożenia patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego opracowanego przez
Wnioskodawcę/będącego w posiadaniu Wnioskodawcy.
Przez jednostkę naukową rozumie się: jednostkę naukową w myśl ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), posiadającą przyznaną
kategorię A, A+ lub B, o której mowa w art. 42 wym. ustawy, a także jednostki naukowe w innych krajach.
Jednostki naukowe -prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
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8.

9.

10.

(Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polską Akademię Umiejętności,
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi
wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 6 51/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne Z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Z 2014 r., nr 187, s.1).
Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe lub planowane do wdrożenia patenty, wzory użytkowe,
wzory przemysłowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/ udoskonalenia produktu (wyrobu
lub usługi).
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 p., przy czym:
0 p. – projekt nie dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo - rozwojowych lub nie dotyczy wdrożenia
patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych;
1 p. – projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych lub dotyczy wdrożenia patentów,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych.
W ramach kryterium ocenie podlega długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Ocena
długości tego okresu dokonywana będzie na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców a datą
ogłoszenia konkursu.
Okres prowadzenia działalności
0 p. – okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi od 1 do 2 lat;
gospodarczej
1 p. – okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi od 2 do 5 lat;
2 p. – okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi powyżej 5 lat.

Stopień przygotowania
projektu do realizacji

Miejsce odprowadzania
podatków

Ocenie podlega stopień gotowości Wnioskodawcy do realizacji projektu.
W kryterium możliwe jest przyznanie 1 punktu, przy czym:
0 p. – realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dodatkowych dokumentów takich jak: pozwolenia
np. na budowę, koncesje, dokumentację środowiskową, których wnioskodawca jeszcze nie uzyskał;
1 p. – projekt jest przygotowany do realizacji, m.in. Wnioskodawca posiada już wszelkie niezbędne
wymagane prawem dokumenty takie jak: pozwolenia na budowę, koncesje, dokumentację
środowiskową.
Kryterium premiujące podmioty odprowadzające bądź planujące odprowadzać podatek dochodowy na
terenie województwa świętokrzyskiego. Decydująca jest właściwość Urzędu Skarbowego zgodnie
z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów
podatkowych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051651371/O/D20051371.pdf.
Punkty przyznawane są w następujący sposób:
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W przypadku, gdy Wnioskodawca deklaruje, że będzie odprowadzać podatek dochodowy na terenie
województwa świętokrzyskiego przyznaje się 1 pkt.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą decyduje adres zamieszkania,
natomiast w przypadku osób prawnych weryfikacja kryterium nastąpi w oparciu o zapisy dokumentu
rejestrowego bądź innego dokumentu poświadczającego odprowadzania podatku dochodowego na
terenie województwa Świętokrzyskiego. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie odprowadzać
podatku dochodowego na terenie województwa świętokrzyskiego projekt nie otrzymuje punktów w tym
kryterium.
W ramach kryterium punkty przyznawane będą za:
1 p. - zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Premiowane
będą projekty przewidujące zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wewnątrz
przedsiębiorstwa, jak również stosowanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym
(B2C).

11. Dodatkowe efekty projektu

1 p. - wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych (innowacji
nietechnologicznych). Zgodnie z definicją innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo. Przez
innowację marketingową należy rozumieć zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej
znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej
lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Natomiast przez
innowację organizacyjną rozumiemy zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego
działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

0-5

1

5

2 p. - efekt proekologiczny. Realizacja projektu przyczyni się do pozytywnego wpływu na środowisko
naturalne. Preferowane będą projekty, które przewidują rozwiązania mające na celu zapobieganie
powstawaniu i/lub redukcję zanieczyszczeń różnych elementów środowiska. Warunkiem przyznania
punktu jest odzwierciedlenie poszczególnych aspektów środowiskowych projektu we
wskaźnikach/miernikach określonych w biznes planie i szczegółowo uzasadnionych i ujętych w kosztach
realizacji projektu.
1 p. – dodatkowo otrzyma projekt, którego Wnioskodawca zadeklaruje i wyczerpująco uzasadni uzyskanie
dodatkowego efektu, innego niż wymienione powyżej (efekt ten musi być zgodny z celami Działania 2.5
RPOWŚ na lata 2014-2020). Punkty podlegają sumowaniu. Projekt w tym kryterium może uzyskać
maksymalnie 5 punktów. W przypadku nie wystąpienia żadnego z ww. efektów projekt otrzyma
0 punktów.

Suma

85
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KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE
W przypadku uzyskania przez projekty, w wyniku oceny punktowej, jednakowej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej przesądza wyższa liczba punktów
uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 decyduje liczba punktów uzyskana
w kryterium nr 2. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 3.
Kryterium rozstrzygające nr 1. Stopień innowacyjności projektu (kryterium punktowe nr 1).
Kryterium rozstrzygające nr 2. Wkład środków prywatnych (kryterium punktowe nr 5).
Kryterium rozstrzygające nr 3. Wpływ realizacji projektu na tworzenie nowych miejsc pracy (kryterium punktowe nr 6).

