UCHWAŁA NR 177/KM RPO-L2020/2021
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
z dnia 26 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 105/KM RPO-L2020/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., w sprawie
przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych
i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II – Profesjonalizacja
usług świadczonych przez IOB
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a), art. 125 ust. 3 lit a) rozporządzenia 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20
grudnia 2013 r.), art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 818) oraz Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata
2014-2020, uchwala się co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały nr 105/KM RPO-L2020/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., w sprawie
przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2
Rozwój przedsiębiorczości Typ II – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB, Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zmienionej uchwałą nr 137/KM RPO-L2020/2019 z dnia 21
sierpnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO-L2020.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....………………………………………
Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Załącznik
do Uchwały nr 177/KM RPO-L2020/2021
Komitetu Monitorującego RPO-L2020
z dnia 26.01.2021 r.

Kryteria formalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowej 1 RPO-L2020 – Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ II – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB
Nazwa kryterium oceny

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium ocenie podlega:
1) Czy Wnioskodawca spełnia definicję Instytucji otoczenia biznesu (IOB)?
Ocena w oparciu o dokumenty rejestrowe i/lub statutowe (tj. m.in. wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego, statut lub uchwałę o utworzeniu jednostki).
2) Czy Partner (jeśli dotyczy) należy do jednej z kategorii podmiotów uprawnionych
do ubiegania się o dofinasowanie w Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje,
wymienionych w RPO-L2020.
Ocena w oparciu o dokumenty rejestrowe i/lub statutowe (tj. m.in. wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego, statut lub uchwałę o utworzeniu jednostki).

Kwalifikowalność
Wnioskodawcy/Partnera

3) Czy Wnioskodawca/Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
na podstawie
a) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. z 2020, poz.
358)?
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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 ze zm.)?
c) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 869 ze zm.)?

tak/nie/nie dotyczy
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu bez
możliwości poprawy

Ponadto pomoc nie może być przyznawana w szczególności:
 przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących
pomocy publicznej (w szczególności art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji UE
Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).
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 podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie
za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 Traktatu.
Ocena na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy/Partnera.
Ponowna analiza w tym zakresie odbędzie się podczas oceny merytorycznej dokumentów
potwierdzających sytuację finansową oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
– na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Kwalifikowalność kosztów
projektu

W ramach kryterium ocenie podlega czy wszystkie wydatki przedstawione do dofinansowania
są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych w ramach danego konkursu (będącym
załącznikiem do Regulaminu konkursu)?
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie
do zakończenia finansowej realizacji projektu.
W ramach kryterium ocenie podlega:

tak/nie
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu istnieje
możliwość poprawy

1) Czy projekt jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego?
W przypadku projektów nieinfrastrukturalnych ocena w oparciu o zapisy wniosku
aplikacyjnego i dokumenty rejestrowe i/lub statutowe (tj. m.in. wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego, statut lub uchwałę o utworzeniu jednostki), potwierdzające posiadanie przez
Wnioskodawcę siedziby lub oddziału na terytorium województwa lubuskiego.
W przypadku projektów infrastrukturalnych ocena w oparciu o zapisy wniosku
aplikacyjnego.
Kwalifikowalność projektu

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie
do końca okresu trwałości projektu (w przypadku projektów o charakterze
infrastrukturalnym) / do dnia zakończenia okresu utrzymania wskaźników/okresu realizacji
projektu (w przypadku projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym)?

tak/nie/nie dotyczy
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu bez możliwości
poprawy

2) Czy projekt spełnia warunki przyznawania pomocy publicznej/pomocy de minimis
wskazane w:
a) art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 zmienionym Rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz Rozporządzeniem Komisji
(UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. oraz wydanym na jego podstawie
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. 2015, poz. 1208) i/lub
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b) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 zmienionym Rozporządzeniem Komisji
(UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. i wydanym na jego podstawie Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.
2015, poz. 488) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2206).
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie
do końca okresu trwałości projektu (w przypadku projektów o charakterze
infrastrukturalnym) / do dnia zakończenia okresu utrzymania wskaźników/okresu
realizacji projektu (w przypadku projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym).
3) Czy działalność gospodarcza, której dotyczy projekt nie podlega wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie? Ocenie podlega, czy przedmiot projektu dotyczy
rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w:
 art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1 ze zm.),
 art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. ze zm.),
 art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych
dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006)?
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku do dnia podpisania
umowy o dofinansowanie.
4) Czy projekt nie został fizycznie (rzeczowo) ukończony lub w pełni zrealizowany przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego
czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę?
5) Czy kwota wsparcia publicznego w projekcie w całości objętym pomocą de minimis
przekracza 100 tys. euro? (jeśli dotyczy)
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do
końca finansowej realizacji projektu.
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6) Czy projekt jest realizowany w ramach II typu projektu Profesjonalizacja usług
świadczonych przez IOB?
7) Czy projekt dotyczy jednej z niżej wymienionych kategorii interwencji:
a) 66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie
zarządzania, marketingu i projektowania),
b) 67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw
(w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out),
c) 72 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).
8) Harmonogram realizacji projektu:
W ramach kryterium ocenie podlega czy wydatki przedstawione we wniosku
o dofinansowanie zostały poniesione lub są planowane do poniesienia zgodne
z przedstawionymi poniżej warunkami:
a) rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić po dniu złożenia wniosku w odpowiedzi
na konkurs, z wyłączeniem prac przygotowawczych, które mogły się rozpocząć 1
stycznia 2014 r.;
b) realizacja projektu nie może zakończyć się później niż 30.09.2023 r.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do
końca okresu realizacji projektu.

tak/nie/nie dotyczy
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu
- istnieje możliwość poprawy

Możliwość odstępstwa od warunku b na etapie realizacji projektu może wynikać z:
 braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn niezależnych od Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana
przez IZ RPO.
9) Budżet realizacji projektu:
a) czy prawidłowo określono poziom i kwoty dofinansowania poszczególnych wydatków z
uwzględnieniem obowiązujących Regulaminem Konkursu limitów oraz maksymalnego
poziomu dofinansowania?
b) czy kwota wydatków kwalifikowanych projektu nie przekracza 50 mln euro?
Spełnienie warunków a i b będzie weryfikowane w odniesieniu do wartości kosztów
kwalifikowanych projektu szacowanej na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie –
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zmiany tej wartości w trakcie realizacji projektu, wynikające np. ze zmian sytuacji
rynkowej itp. nie wpływają na spełnienie kryterium.
c) czy wartość projektu objętego pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną
nie przekracza 20 mln euro? (jeśli dotyczy)
Spełnienie warunku będzie weryfikowane w odniesieniu do wartości kosztów
całkowitych projektu szacowanej na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie –
zmiany tej wartości w trakcie realizacji projektu, np. wynikające z realizacji projektu
badawczego, zmian sytuacji rynkowej itp. nie wpływają na spełnienie kryterium.
d) Czy w przypadku pomocy de minimis nie został przekroczony dozwolony limit
otrzymanej pomocy (w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających
lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach nie przekracza 200 tys. euro dla
jednego przedsiębiorstwa (100 tys. euro jeśli pomoc dotyczy sektora transportu
drogowego towarów))? (jeśli dotyczy)
Ocena na podstawie informacji uzyskanych z rejestru prowadzonego przez UOKiK
(www. sudop.gov.pl). Ponowna analiza wysokości otrzymanej pomocy de minimis
nastąpi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Stwierdzenie przekroczenia
dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem
dofinansowania do kwoty nieprzekraczającej limitu.
e) czy Wnioskodawca zapewnił wkład własny na pokrycie wydatków nieobjętych
dofinansowaniem?
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie
do końca finansowej realizacji projektu.
10) Wskaźniki realizacji celów projektu:
a) Czy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wybrał wszystkie obligatoryjne
wskaźniki i określił ich wartości docelowe:
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) (przedsiębiorstwa)
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) (przedsiębiorstwa)
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)
(przedsiębiorstwa)
 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)
(CI 6) (zł)
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 Liczba zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez
instytucje otoczenia biznesu.
b) Czy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wybrał i określił wartość docelową
przynajmniej jednego wskaźnika dotyczącego miejsc pracy z podziałem na kobiety
i mężczyzn:
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) (EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety (EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni (EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)
(EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) –
kobiety (EPC),
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) –
mężczyźni (EPC),
 Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC);
 Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety (EPC),
 Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni (EPC),
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC)
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy - kobiety (EPC),
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni (EPC).
11) Czy wszystkie pola formularza wniosku są wypełnione zgodnie z „Instrukcją wypełniania
wniosku?
12) Czy załączniki wymagane zgodnie z zapisami w Regulaminie konkursu zostały
przygotowane zgodnie z instrukcją wypełniania danego załącznika/Regulaminem
konkursu „/Instrukcją wypełniania wniosku?
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KRYTERIA MERYTORYCZNE

KRYTERIA HORYZONTALNE
Kryteria horyzontalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowej 1 - Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ II – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB
KRYTERIA HORYZONTALNE DOPUSZCZAJĄCE
OCENA: TAK/NIE
odpowiedź „NIE” oznacza odrzucenie projektu
Nazwa kryterium oceny

Definicja kryterium

Zgodność projektu z celem Działania

W ramach kryterium ocenie podlega czy celem realizacji projektu jest poprawa
warunków dla rozwoju MŚP?

Zgodność projektu z dokumentami
strategicznymi

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest zgodny z następującymi
dokumentami strategicznymi:
 Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego
przyjęty przez ZWL w dniu 26.04.2016 r.,
 Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 - Programowanie perspektywy
finansowej na lata 2014 – 2020 notyfikowana 22.01.2020 r.,
 Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego przyjęta 30.10.2009 r.,
 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 przyjęta 19.11.2012 r.

Opis znaczenia kryterium
tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

Czy projekt wpisuje się w konkretny cel operacyjny oraz w podstawowe działania
rekomendowane do priorytetowej realizacji/kierunki interwencji celu
operacyjnego określone w ww. dokumentach?
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Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju

Zgodność projektu z zasadą
równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju, w ramach której Wnioskodawca powinien wykazać
w jaki sposób realizacja projektu będzie miała neutralny bądź pozytywny wpływ
na stan środowiska naturalnego tj. nie prowadzi do jego degradacji lub
znacznego pogorszenia.
W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób realizacja projektu będzie
miała pozytywny wpływ na tę zasadę tj. czy projekt nie ogranicza równego
dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na pochodzenie
rasowe lub etniczne, narodowość, religię, wyznanie lub przekonania,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W szczególności ocenie
podlegać będzie, czy infrastruktura została zbudowana/zmodernizowana
zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjnokomunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektu dla wszystkich
użytkowników.

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

Dopuszczalne jest uznanie neutralności produktów projektu w stosunku do ww.
zasady, o ile Wnioskodawca szczegółowo uzasadni i wykaże, że w danym
projekcie nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie jej
spełnienia (neutralność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami
różnego rodzaju np. z uwagi na brak ich bezpośrednich użytkowników) a
uzasadnienie to zostanie uznane za trafne i poprawne. W takiej sytuacji również
uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. zasadą.

Zgodność projektu z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn, w ramach której Wnioskodawca powinien wykazać w
jaki sposób realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na tę zasadę tj.
jakie podejmie działania mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w
ramach realizowanych w projekcie zadań.
Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do ww. zasady, o
ile Wnioskodawca szczegółowo uzasadni i wykaże, że w danym projekcie nie
jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie jej spełnienia) a
uzasadnienie to zostanie uznane za trafne i poprawne. W takiej sytuacji również

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy
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uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. zasadą.
W ramach kryterium ocenie podlegają wybrane w projekcie wskaźniki realizacji
projektu. Ocenie podlega możliwość ich osiągnięcia oraz trafność/realność
wskazanych wartości docelowych wskaźników wybranych przez Wnioskodawcę
spośród listy wskaźników dla Działania 1.2, wymienionych w załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
do SzOOP obowiązującego na dzień ogłoszenia konkursu.

Adekwatność wskaźników do zakresu
Ocena w odniesieniu do wartości przedstawionych na etapie złożenia wniosku o
rzeczowego projektu
dofinansowanie – zmiany wartości docelowej wskaźników w trakcie realizacji
projektu, np. wynikające z realizacji projektu w zmienionym zakresie, zmian
sytuacji rynkowej itp. nie wpływają na spełnienie kryterium o ile w innym
kryterium odnoszącym się do konkretnego wskaźnika nie wskazano inaczej
Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Decyzję każdorazowo
podejmuje IZ w oparciu o przedkładane przez Wnioskodawcę wyjaśnienia.

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

W ramach kryterium ocenie podlega:
 czy Wnioskodawca/Partner dysponuje potencjałem kadrowym?
 czy Wnioskodawca/Partner
technicznymi?
Potencjał kadrowy, techniczny,
organizacyjny i prawny
Wnioskodawcy/Partnera

dysponuje

odpowiednimi

zasobami

 czy Wnioskodawca/Partner dysponuje potencjałem organizacyjnym, w tym
czy przewidziano problemy w zarządzaniu, które mogą doprowadzić do
niezrealizowania przedsięwzięcia, czy podano potencjalne sposoby ich
rozwiązania? Czy Wnioskodawca zidentyfikował i oszacował ryzyko
towarzyszące projektowi i potrafi je zminimalizować oraz podjąć działania
zaradcze?

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

 czy Wnioskodawca/Partner dysponuje potencjałem prawnym w tym posiada
patenty, licencje, umowy, pozwolenia, zezwolenia - jeśli projekt ich
wymaga?
W ramach kryterium ocenie podlega, (w dniu złożenia wniosku na konkurs):
 czy projekt jest wykonalny przy zakładanym budżecie?
Wykonalność finansowa projektu

 czy sytuacja finansowa Wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji
projektu (z uwzględnieniem innych zadań inwestycyjnych/ projektów
realizowanych przez Wnioskodawcę lub zaplanowanych do realizacji)?

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy
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 czy (w przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym) przyjęte
prognozy mają rynkowe uzasadnienie (np. wynikają z danych GUS, NBP,
BGK, analizy konkurencji) ?
 czy wskazano wiarygodne źródła finansowania wkładu własnego oraz
wydatków niekwalifikowalnych?
 czy wartość dotacji została prawidłowo ujęta w Studium Wykonalności (jeśli
dotyczy)?
 czy potencjał inwestycyjny Wnioskodawcy/Partnera jest wystarczający do
zrealizowania projektu?
Ocena wykonalności finansowej dokonywana jest na podstawie złożonych
dokumentów potwierdzających/ uwiarygodniających sytuację finansową
Wnioskodawcy, o których mowa w Regulaminie konkursu.
Ocena w odniesieniu do wartości przedstawionych na etapie złożenia wniosku o
dofinansowanie – zmiany w trakcie realizacji projektu, np. wynikające z realizacji
projektu w zmienionym zakresie, zmian sytuacji rynkowej itp. nie wpływają na
spełnienie kryterium.

Trwałość projektu

W ramach kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca nie planuje w okresie
3/5 lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta zmian skutkujących
spełnieniem przesłanek określonych w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006. Czy Wnioskodawca zapewni trwałość instytucjonalną, techniczną i
finansową inwestycji po zakończeniu jej realizacji? (jeśli dotyczy)

Niezbędność planowanych wydatków

W ramach kryterium ocenie podlega zasadność poniesienia konkretnych
wydatków, należy wskazać czy wydatki zostały odpowiednio dobrane do
projektu, są niezbędne do jego realizacji i osiągania założonych celów.

tak/nie/nie dotyczy
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy
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KRYTERIA HORYZONTALNE OGÓLNE
OCENA: PUNKTOWA
Nazwa kryterium oceny

Komplementarność
wewnątrzprogramowa projektu

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium
0/2

W ramach kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca wykazał, w jaki sposób
projekt zapewni komplementarność wewnątrzprogramową w kontekście
połączenia interwencji środków EFRR i EFS lub tylko EFRR pochodzących
z różnych Działań RPO–L2020. Zgodnie z kryterium ocenie podlega
komplementarny charakter planowanego przedsięwzięcia z innymi
przedsięwzięciami, które są komplementarne wobec przedmiotowego projektu.

0 pkt – projekt nie zapewnia
komplementarności wewnątrzprogramowej
2 pkt – projekt zapewnia komplementarność
wewnątrzprogramową
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt, realizuje następujące wskaźniki
programowe (ich wartości są większe od zera) tj.

Realizacja wskaźników
programowych

Realizacja celów Strategii Rozwoju



Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie
(CI
(przedsiębiorstwa), (wskaźnik włączony do Ram wykonania),



Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) (przedsiębiorstwa),



Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)
(przedsiębiorstwa),



Inwestycje prywatne uzupełniające
przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) (zł),



Liczba zaawansowanych usług (nowych i/lub
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu

wsparcie

publiczne

1)

dla

ulepszonych)

0/1/2/4
0 pkt – projekt nie realizuje wskaźników
programowych
1 pkt – projekt realizuje jeden wskaźnik
programowy
2 pkt – projekt realizuje dwa wskaźniki
programowe
4 pkt – projekt realizuje trzy i więcej
wskaźników programowych
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu

Ocena w odniesieniu do wartości przedstawionych na etapie złożenia wniosku o
dofinansowanie – zmiany wartości docelowej wskaźników w trakcie realizacji
projektu, np. wynikające z realizacji projektu w zmienionym zakresie, zmian
sytuacji rynkowej itp. nie wpływają na spełnienie kryterium. Każdy przypadek
rozpatrywany jest indywidualnie. Decyzję każdorazowo podejmuje IZ w oparciu
o przedkładane przez Wnioskodawcę wyjaśnienia.

Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt wpisuje się w cele Strategii

0/1
11

Polski Zachodniej

Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (przyjętej 30.04.2014 r.).

0 pkt – projekt nie wpisuje się w cele
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku
2020
1 pkt – projekt wpisuje się w cele Strategii
Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy

W ramach kryterium ocenie podlega prozatrudnieniowy aspekt przedsięwzięcia,
tj. czy będzie ono miało wpływ na powstanie/utrzymanie miejsc pracy, co należy
odzwierciedlić w co najmniej jednym ze wskaźników projektu:
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) (EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety (EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni
(EPC);

Korzyści społeczno – ekonomiczne
wynikające z realizacji projektu –
aspekt zatrudnieniowy

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych
przedsiębiorstwa) (EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych
przedsiębiorstwa) – kobiety (EPC),
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych
przedsiębiorstwa) – mężczyźni (EPC),

niż
niż
niż

 Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC);
 Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety (EPC),
 Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni (EPC),

0/2
0 pkt – projekt nie wpływa na powstanie
/utrzymanie miejsc pracy
2 pkt – projekt wpływa na powstanie
/utrzymanie miejsc pracy
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy

 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC)
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy - kobiety (EPC),
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni
(EPC).
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu (w przypadku projektów o
charakterze infrastrukturalnym) / do dnia zakończenia okresu utrzymania
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wskaźników (w przypadku projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym).
Suma punktów

9

KRYTERIA SPECYFICZNE
dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ II – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB
Kryteria specyficzne dopuszczające
Kryteria specyficzne mają na celu zbadanie, w jakim stopniu projekt wpływa i realizuje istotne kwestie w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości. Kryteria
specyficzne dopuszczające mają charakter bezwzględny – ich niespełnienie oznacza odrzucenie projektu.
Nazwa kryterium oceny
Definicja kryterium
Opis znaczenia kryterium
W ramach kryterium ocenie podlega
 czy IOB dąży do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych,
w oparciu o otwartą konkurencję.

Urynkowienie działalności

 czy strategia biznesowa IOB wskazuje różne źródła przychodów
i potwierdza zdolność do działania w warunkach rynkowych oraz
prowadzenia działalności samodzielnej finansowo (lub umożliwi stanie
się samowystarczalnym najpóźniej do końca okresu trwałości projektu w przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym) / do dnia
zakończenia okresu utrzymania wskaźników/okresu realizacji projektu w przypadku projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym.

tak/nie
Niespełnienie kryterium powoduje odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy.

Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów w Studium wykonalności /
Informacji uzupełniającej o projekcie

Standardy świadczenia usług

W ramach kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca świadcząc usługi na
rzecz przedsiębiorstw wykorzystuje lub będzie wykorzystywał dostępne
standardy świadczenia usług wypracowane na poziomie co najmniej
krajowym, np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, akredytacja KSU / KSI
w zakresie usług prorozwojowych, certyfikat standardów ISO.
Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentów przedstawionych
przez Wnioskodawcę na dzień złożenia wniosku na konkurs potwierdzających
świadczenie usług wg standardów na poziomie co najmniej krajowym lub
na podstawie zobowiązania Wnioskodawcy do uzyskania i przedłożenia do IZ

tak/nie
Niespełnienie kryterium powoduje odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy.
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RPO –L2020 takich dokumentów do końca okresu trwałości projektu
(w przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym) / do dnia
zakończenia okresu utrzymania wskaźników/okresu realizacji projektu (w
przypadku projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym).
Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów w Studium wykonalności /
Informacji uzupełniającej o projekcie.
W ramach kryterium ocenie podlega:
 czy projekt dotyczący wsparcia infrastruktury IOB zakłada inwestycję
w obszarze inteligentnych specjalizacji określonych dla regionu na
podstawie "Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego"
przyjętego przez ZWL uchwałą nr 279/3968/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
 czy Wnioskodawca dysponuje strategią/planem (opisaną w dokumentacji
aplikacyjnej) wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w
ramach projektu,
 czy infrastruktura IOB stanowi element szerszego projektu polegającego
na profesjonalizacji oraz rozwoju specjalistycznych usług IOB,

Wsparcie infrastruktury*
*dotyczy tylko projektów
obejmujących dofinansowanie
infrastruktury IOB

 czy przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
nienoszących znamion środków publicznych np. kredyt komercyjny,
dochody własne z działalności gospodarczej (dotacja ze środków
publicznych nie będzie uznawana za źródło prywatne) - w wysokości
minimum 1% wydatków kwalifikowalnych, w formie pieniężnej,

tak/nie/nie dotyczy
Niespełnienie kryterium powoduje odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy.

 czy poprawnie obliczono zysk operacyjny z inwestycji,:
 czy cena zaplanowana do pobierania za użytkowanie infrastruktury
odpowiada cenie rynkowej, czy udostępnianie infrastruktury będzie się
odbywało w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady,
 czy przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym
profilu zlokalizowanej w woj. lubuskim, chyba, że limit został wyczerpany.
Wyczerpanie limitu oznacza sytuację, w której infrastruktura istniejąca
w regionie przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie jest całkowicie
zagospodarowana przez przedsiębiorstwa lub limit dostępnej infrastruktury
jest mniejszy od zgłaszanego zapotrzebowania (na podstawie
przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej danych i analiz, które powinny
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zawierać także informacje dotyczące potencjalnego wykorzystania
infrastruktury oraz środki zapobiegawcze, środki korygujące w odniesieniu do
planowanego poziomu dotyczącego wykorzystania infrastruktury).
W ramach kryterium ocenie podlega liczba przedsiębiorstw z sektora MŚP
korzystających z nowych i/lub ulepszonych usług świadczonych przez
Wnioskodawcę (ocena dokonywana będzie na podstawie deklaracji
Wnioskodawcy zawartej we wniosku o dofinansowanie dot. liczby
przedsiębiorstw korzystających z nowych i/lub ulepszonych usług w okresie
maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu).

Liczba wspartych
przedsiębiorstw

0 / 3 / 5 / 6 pkt
0 pkt – Wnioskodawca nie zawarł we wniosku
informacji o liczbie wspartych przedsiębiorstw
lub planuje wsparcie mniej niż 10
przedsiębiorstw

Kryterium należy odzwierciedlić w wybranym/ch wskaźniku/ach projektu:

3 pkt - Wnioskodawca planuje wsparcie 11 20 przedsiębiorstw

 Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych
i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,

5 pkt – Wnioskodawca planuje wsparcie 21 30 przedsiębiorstw

 Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji 6 pkt – Wnioskodawca planuje wsparcie więcej
otoczenia biznesu
niż 30 przedsiębiorstw
 Liczba przedsiębiorstw dokapitalizowanych na etapie inkubacji
 Liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu start - up, które otrzymały
wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności w podziale na inteligentne
specjalizacje regionu.
W ramach kryterium ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
sporządzone na podstawie danych nie starszych niż 12 miesięcy liczonych
od dnia złożenia wniosku na konkurs.
W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty:

Zapotrzebowanie na
prorozwojowe usługi na rzecz
MŚP



czy realizacja projektu wynika ze zdiagnozowanych potrzeb
ostatecznych odbiorców w zakresie prorozwojowych usług (diagnoza
np. poprzez przeprowadzenie analizy potrzeb, rozpoznania rynku)?



czy projekt zawiera uzasadnienie wyboru grupy docelowej i jej
charakterystykę wraz ze wskazaniem jej potrzeb?



czy diagnoza problemów i potrzeb oparta jest na rzetelnych analizach,
rozpoznaniu rynku?



czy cele projektu są adekwatne do wskazanych problemów i potrzeb?

0 pkt powoduje odrzucenie projektu bez
możliwości poprawy.
Kryterium uznaje się za spełnione po
uzyskaniu minimum 3 pkt.
0 – 9 pkt
0 pkt – nie przeprowadzono diagnozy potrzeb
sektora MŚP na usługi prorozwojowe lub
diagnoza jest oparta na danych starszych niż
12 miesięcy liczonych od dnia złożenia
wniosku na konkurs
1 pkt - Wnioskodawca przeprowadził diagnozę
i wskazał zapotrzebowanie na usługi
prorozwojowe, ale nie zawiera ona analizy
ostatecznych odbiorców/branż, analizy celów,
analizy ryzyka.
Punkty przyznawane są w zależności od
stopnia spełniania kryterium
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2 - 9 pkt – Wnioskodawca przeprowadził
diagnozę, wskazał zapotrzebowanie na
prorozwojowe usługi oraz przedstawił analizę
ostatecznych odbiorców, uzasadnienie i
charakterystykę grupy docelowej, diagnozę
problemów i potrzeb oraz adekwatne do nich
cele projektu.
0 pkt powoduje odrzucenie projektu bez
możliwości poprawy.
Kryterium uznaje się za spełnione po
uzyskaniu minimum 1 pkt.
W ramach kryterium ocenie podlega prorozwojowy charakter i ilość
planowanych do wprowadzenia (najpóźniej do dnia zakończenia realizacji
projektu) nowych/ulepszonych prorozwojowych usług.
Kryterium należy odzwierciedlić w następującym wskaźniku projektu:
 Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych
przez instytucje otoczenia biznesu

0 / 3 / 5 pkt
0 pkt – Wnioskodawca nie planuje
wprowadzenia nowej/ulepszonej
prorozwojowej usługi lub planowane do
wprowadzenia usługi nie mają charakteru
prorozwojowej usługi

Prorozwojowa usługa doradcza to usługa doradcza mająca na celu
zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa
3 pkt - Wnioskodawca planuje wprowadzić
zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Usługa taka powinna jedną nową/ulepszoną prorozwojową usługę.
Prorozwojowa usługa doradcza charakteryzować się następującymi cechami:
5 pkt – Wnioskodawca planuje wprowadzić
a) zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem
więcej niż jedną nową/ulepszoną
sposobu jej zaspokojenia przez usługodawcę;
prorozwojową usługę.
b) dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorcy
0 pkt powoduje odrzucenie projektu bez
c) zaangażowaniem przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces;
możliwości poprawy.
d) wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do
Kryterium uznaje się za spełnione po
uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób
uzyskaniu minimum 3 pkt.
o odpowiednich kompetencjach;
e) dodatkowo - w przypadku inkubacji przedsiębiorstw - współwystępowanie
inkubacji i wsparcia doradczego.
Kryteria specyficzne punktowe
Kryteria specyficzne punktowe mają zróżnicowaną maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności danego problemu.
Preferowane będą projekty, które w jak największym stopniu spełniają wszystkie kryteria specyficzne określone dla danego typu projektu. IZ RPO-L2020 dopuszcza
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sytuację, kiedy projekt otrzyma punktacje "0" w ramach poszczególnych kryteriów specyficznych punktowanych, ale nie skutkuje to odrzuceniem projektu. Ocena
na podstawie tych kryteriów polega na przyznawaniu punktów projektowi w zależności od stopnia spełnienia kryterium.
W ramach kryterium ocenie podlega powiązanie realizacji projektu z
inteligentnymi specjalizacjami (Specjalizacja 1 - Zielona Gospodarka –
0 / 2 / 4 pkt
EKOINNOWACJE, Specjalizacja 2 - Zdrowie i jakość życia – EKO-ROZWÓJ,
Specjalizacja 3 - Innowacyjny przemysł – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ) 0 pkt – do 50% przedsiębiorstw działających
określonymi dla regionu na podstawie "Programu Rozwoju Innowacji
w obszarach RIS.
Województwa Lubuskiego", przyjętego przez ZWL uchwałą nr 279/3968/18 z
2 pkt – powyżej 50 % do 75% przedsiębiorstw
dnia 30.08.2018 r.,
Regionalne inteligentne
działających w obszarach RIS.
Weryfikacji
podlega:
specjalizacje
4 pkt – powyżej 75% przedsiębiorstw
 czy zakres projektu oraz jego rezultaty zapewniają, że wspierane będą
działających w obszarach RIS.
przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w obszarach wyłonionych
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
jako inteligentne specjalizacje regionu?
poprawy
 ilość wspartych przedsiębiorstw działających w obszarach wyłonionych
jako inteligentne specjalizacje regionu.

Kompleksowość usług

W ramach kryterium ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu
Wnioskodawca zapewni kompleksowość świadczonych przez siebie usług?
Kompleksowość usług należy rozumieć jako kombinację różnych usług
wzajemnie się uzupełniających, tworzących jedną całość, np. usługi
szkoleniowe, doradcze, okołobiznesowe, finansowe, coaching, mentoring.
W ramach kryterium ocenie podlega sposób osiągnięcia optymalnej i
efektywnej realizacji projektu tj..
 czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są
współmierne do planowanych nakładów?

Efektywność kosztowa projektu

 czy założenia przedstawione w projekcie są realne w kontekście sytuacji
finansowej Wnioskodawcy?
 czy poprawnie sporządzono analizy, które są podstawą do oceny
efektywności i wykonalności w projekcie w aspekcie jego zakresu, celów,
zapotrzebowania na dofinansowanie oraz zachowania płynności
finansowej w fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu?

0 - 3 pkt
Punkty przyznawane są w zależności od
stopnia spełniania kryterium
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy
0 / 2 / 4 / 6 pkt
Punkty podlegają sumowaniu
Korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku
realizacji projektu są współmierne do
planowanych nakładów.
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.
Założenia są realne
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.
Poprawne analizy.
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Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy
0 / 4 pkt

Przeszacowanie wydatków

W ramach kryterium ocenie podlega czy wydatki w projekcie zostały
zaplanowane w sposób racjonalny, tj. nie są zawyżone (przeszacowane)
w stosunku do cen i stawek rynkowych.

0 pkt – co najmniej 1 wydatek został
przeszacowany
4 pkt – żaden z wydatków nie został
przeszacowany
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy
0 / 3 pkt

W ramach kryterium ocenie podlega doświadczenie Wnioskodawcy lub
Partnera (jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie).

Doświadczenie Wnioskodawcy

W ramach kryterium oceniane będzie czy Wnioskodawca lub Partner
zrealizował/realizuje projekt finansowany ze środków publicznych dotyczący
wsparcia doradczego i/lub finansowego i/lub wzmacniania konkurencyjności
przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 3 lat (licząc od dnia złożenia wniosku na
konkurs).

Wnioskodawca lub Partner zrealizował projekt
finansowany ze środków publicznych
dotyczący wsparcia doradczego i/lub
finansowego i/lub wzmacniania
konkurencyjności przedsiębiorstw w ciągu
ostatnich 3 lat
Tak – 3 pkt, Nie – 0 pkt.
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy
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System monitorowania
i ewaluacji

W ramach kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca zaplanował system
monitorowania i ewaluacji obejmujący czas do końca okresu trwałości
projektu (w przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym) / do dnia
zakończenia okresu utrzymania wskaźników/okresu realizacji projektu
(w przypadku projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym):
 poziomu jakości świadczenia usług i
 funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku po zakończeniu świadczenia
im usług
uwzględniający wykorzystanie jego wyników do bieżącego dostosowywania
oferty do potrzeb przedsiębiorstw.

0 – 4 pkt
0 pkt - Wnioskodawca nie zaplanował systemu
monitorowania i ewaluacji
Wnioskodawca zaplanował system
monitorowania i ewaluacji
Punkty przyznawane są w zależności od
stopnia spełniania kryterium
1 - 4 pkt
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy
0 – 4 pkt

Strategia promocji usług
skierowanych do
przedsiębiorców

W ramach kryterium ocenie podlegają założenia Wnioskodawcy dot.
działalności informacyjno - promocyjnej o ofercie IOB skierowanej do
potencjalnych MŚP (sposób prowadzenia, spójność, skuteczność).

Punkty przyznawane są w zależności od
stopnia spełniania kryterium.
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy
0 / 2 / 3 pkt
0 pkt – wkład własny jest równy minimalnemu
wymaganemu poziomowi,

Wkład własny*
*dotyczy tylko projektów
obejmujących dofinansowanie
infrastruktury IOB

W ramach kryterium ocenie podlega wartość zadeklarowanego przez
Wnioskodawcę wkładu własnego odnoszącego się do wydatków
kwalifikowalnych w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną.

2 pkt – wartość wkładu własnego
jest większa od minimalnej wartości
o co najmniej 1 pkt %,

W ramach kryterium premiowane będą projekty o wysokości wkładu własnego
wyższej od minimalnej wymaganej przez IZ RPO L 2020.

3 pkt – wartość wkładu własnego jest większa
od minimalnej wartości
o ponad 2 pkt %.
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy

Wkład własny*
*dotyczy tylko projektów

W ramach kryterium ocenie podlega wartość zadeklarowanego przez
Wnioskodawcę wkładu własnego odnoszącego się do wydatków
kwalifikowanych projektu.

0 / 3 pkt
0 pkt – wkład własny jest równy minimalnemu
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nieinfrastrukturalnych

W ramach kryterium premiowane będą projekty o wysokości wkładu własnego
wyższej od minimalnej wymaganej przez IZ RPO L 2020.

wymaganemu poziomowi,
3 pkt – wartość wkładu własnego jest większa
od minimalnej wartości o co najmniej 1 pkt %
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy
0 / 2 pkt

Terytorialny wymiar inwestycji

W ramach kryterium ocenie podlega terytorialny wymiar inwestycji, tj.: czy
projekt realizowany jest na obszarach wiejskich lub obszarach ośrodków
subregionalnych i lokalnych (określonych w Strategii Rozwoju Województwa
Lubuskiego 2020 przyjętej 19.11.2012 r.). Ocena na podstawie miejsca
realizacji projektu a nie siedziby Wnioskodawcy.

0 pkt - projekt nie jest realizowany na
obszarach wiejskich ani w ośrodkach
subregionalnych lub lokalnych
2 pkt - projekt jest realizowany na obszarach
wiejskich albo w ośrodkach subregionalnych
lub lokalnych.
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy
0 / 1 / 2 / 3 pkt
0 pkt – okres prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie województwa
lubuskiego wynosi poniżej 2 lat

W ramach kryterium ocenie podlega długość okresu prowadzenia przez
Wnioskodawcę działalności na terenie województwa lubuskiego.

Okres prowadzenia działalności
na terenie województwa
lubuskiego

Weryfikacja długości tego okresu dokonywana będzie na podstawie wpisu w
dokumencie rejestrowym i/lub statutowym (tj. m.in. wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego, statut lub uchwała o utworzeniu jednostki), przez
porównanie daty dokonania wpisu dot. siedziby/ oddziału /miejsca (głównego
lub dodatkowych) wykonywania działalności znajdującego się na terytorium
województwa lubuskiego, z datą złożenia wniosku w odpowiedzi na konkurs.

1 pkt – okres prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie województwa
lubuskiego wynosi od 2 do 3 lat
2 pkt - okres prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie województwa
lubuskiego wynosi powyżej 3 do 4 lat
3 pkt - okres prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie województwa
lubuskiego wynosi powyżej 4 lat
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy
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W ramach kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada siedzibę na
terenie województwa lubuskiego
 w przypadku podmiotów wpisanych do KRS (ocena na podstawie
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego).

Siedziba Wnioskodawcy

 w przypadku pozostałych podmiotów (ocena na podstawie statutu lub
uchwały o utworzeniu jednostki).
Warunek powinien być spełniony od dnia ogłoszenia konkursu do końca
okresu trwałości projektu (w przypadku projektów o charakterze
infrastrukturalnym) / do dnia zakończenia okresu utrzymania
wskaźników/okresu realizacji projektu (w przypadku projektów o charakterze
nieinfrastrukturalnym).
Suma punktów

0 / 10 pkt
0 pkt – Wnioskodawca nie posiada siedziby na
terenie województwa lubuskiego.
10 pkt - Wnioskodawca posiada siedzibę na
terenie województwa lubuskiego.
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy

66

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach oceny merytorycznej (suma z kryteriów horyzontalnych i specyficznych) wynosi 75 pkt.
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