UCHWAŁA NR 188/KM RPO-L2020/2021
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
z dnia 13 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 146/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r., w sprawie
przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych
i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy
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 z późn. zm.) oraz Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie komitetów
monitorujących na lata 2014-2020, uchwala się co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały nr 146/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r., w sprawie
przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2
Rozwój przedsiębiorczości Typ III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 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 188/KM RPO-L2020/2021
Komitetu Monitorującego RPO-L2020
z dnia 13.09.2021 r.

Kryteria formalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowej 1 RPO-L2020 – Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ III – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy
Nazwa kryterium oceny

Definicja kryterium
W ramach kryterium ocenie podlega:

Opis znaczenia kryterium

1) Czy Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego z terenu województwa
lubuskiego ?
Ocena na podstawie wniosku aplikacyjnego.

Kwalifikowalność
Wnioskodawcy

2) Czy Wnioskodawca 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 r.,
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.)?
Ocena warunku z pkt 2 - na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy.

Tak/nie/nie dotyczy
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu
bez możliwości poprawy.

Spełnienie warunku z pkt 2 powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do dnia zakończenia okresu utrzymania wskaźników/okresu realizacji
projektu (w zależności, który z okresów jest dłuższy).

Kwalifikowalność kosztów
projektu

W ramach kryterium ocenie podlega czy wszystkie wydatki przedstawione
do dofinansowania są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych wyszczególnionych
w Regulaminie konkursu?
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie
do zakończenia finansowej realizacji projektu.

Tak/nie
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu
istnieje możliwość poprawy.
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W ramach kryterium ocenie podlega:
1) Czy projekt jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego?
Ocena na podstawie wniosku aplikacyjnego.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
do dnia zakończenia okresu utrzymania wskaźników/okresu realizacji projektu
(w zależności, który z okresów jest dłuższy).
2) 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. 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)?
Kwalifikowalność projektu

Tak/nie/nie dotyczy
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu
bez możliwości poprawy.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do
dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
3) 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?
4) Czy wartość wkładu publicznego w projekcie przekracza wyrażoną w PLN równowartość
100 000 EUR?
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
do końca finansowej realizacji projektu.
5) Czy projekt jest realizowany w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje –
projekt grantowy?
6) Czy projekt dotyczy jednej z niżej wymienionych kategorii interwencji:
a) 64 - Procesy badawcze i innowacyjne MŚP (w tym systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne),
b) 66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie
zarządzania, marketingu i projektowania).

Tak/nie/nie dotyczy
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu
– istnieje możliwość poprawy.

7) Czy wszystkie pola formularza wniosku są wypełnione zgodnie z „Instrukcją wypełniania
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wniosku”?
8) Czy załączniki wymagane zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zostały
przygotowane zgodnie z wewnętrzną instrukcją wypełniania danego
załącznika/Regulaminem konkursu/ „Instrukcją wypełniania wniosku”?
9) 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 nastąpiło nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.;
b) realizacja projektu nie może zakończyć się później niż 31.12.2023 r.
Spełnienie warunków a i b powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca realizacji projektu.
Możliwość odstępstwa od warunku z lit. 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.
10) Budżet realizacji projektu:
a) Czy kwota dofinansowania nie przekracza kwoty określonej w Ogłoszeniu
o konkursie?
b) Czy prawidłowo określono poziomy i kwoty dofinansowania poszczególnych
wydatków z uwzględnieniem obowiązujących Regulaminem Konkursu limitów oraz
maksymalnego poziomu dofinansowania?
c) Czy kwota wydatków kwalifikowanych projektu nie przekracza 50 mln euro?
Spełnienie warunków a – c będzie weryfikowane w odniesieniu do wartości kosztów
kwalifikowanych projektu szacowanej na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie –
zmiany tej wartości w trakcie realizacji projektu, wynikające np. ze zmian sytuacji
rynkowej itp. nie wpływają na spełnienie kryterium.
d) Czy Wnioskodawca zapewnił wkład własny na pokrycie wydatków nieobjętych
dofinansowaniem?
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Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie
do końca finansowej realizacji projektu.
11) 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),
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).
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KRYTERIA MERYTORYCZNE
KRYTERIA HORYZONTALNE
Kryteria horyzontalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowej 1 - Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ III – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy
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:
 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 15.02.2021 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?

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju

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.

Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy.
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Zgodność projektu z zasadą
równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

Zgodność projektu z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn

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.
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.
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 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
Adekwatność wskaźników do zakresu wskazanych wartości docelowych wskaźników wybranych przez Wnioskodawcę
rzeczowego projektu
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.

Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy.

Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy.

Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy.
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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 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.
W ramach kryterium ocenie podlega:
 czy Wnioskodawca dysponuje potencjałem kadrowym?
 czy Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi?
Potencjał kadrowy, techniczny,
organizacyjny i prawny
Wnioskodawcy

 czy Wnioskodawca 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 dysponuje potencjałem prawnym w tym posiada
patenty, licencje, umowy, pozwolenia, zezwolenia - jeśli projekt ich
wymaga?
W ramach kryterium ocenie podlega:
 czy projekt jest wykonalny przy zakładanym budżecie?
 czy sytuacja finansowa Wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji
projektu (z uwzględnieniem innych zadań inwestycyjnych/ projektów
realizowanych przez Wnioskodawcę lub zaplanowanych do realizacji)?
Wykonalność finansowa projektu

 czy wskazano wiarygodne źródła finansowania wkładu własnego
oraz wydatków niekwalifikowalnych ?

Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy.

 czy potencjał inwestycyjny Wnioskodawcy 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.
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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
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy.

KRYTERIA HORYZONTALNE OGÓLNE
OCENA: PUNKTOWA
Nazwa kryterium oceny

Komplementarność
wewnątrzprogramowa projektu

Definicja kryterium

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 projektu wobec innych realizowanych lub
zrealizowanych przedsięwzięć.

Opis znaczenia kryterium
0/2
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

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) (przedsiębiorstwa),
(wskaźnik włączony do Ram wykonania),
 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),
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.

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 lub więcej
wskaźników programowych
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez możliwości
poprawy.
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0/1
0 pkt – projekt nie wpisuje się w cele
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku
2020
Realizacja celów Strategii Rozwoju
Polski Zachodniej

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt wpisuje się w cele Strategii
Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (przyjętej 30.04.2014 r.).

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.

Suma punktów
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KRYTERIA SPECYFICZNE
dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ III - Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy
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
tak/nie
W ramach kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca prawidłowo przeprowadził
Niespełnienie kryterium powoduje
test pomocy publicznej potwierdzający brak pomocy publicznej w projekcie na tzw.
Test pomocy publicznej
odrzucenie projektu bez możliwości
pierwszym poziomie.
poprawy.

Doświadczenie Wnioskodawcy

W ramach kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca ma doświadczenie we
wspieraniu i wzmacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw?
Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów we wniosku aplikacyjnym.

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

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 szczególności uwzgledniające:
 czy projekt jest realizowany w odpowiedzi na zdiagnozowane
zapotrzebowanie MŚP (np. przez przeprowadzenie ankiet, zebranie
zapytań MŚP, listy intencyjne)?
 czy zdiagnozowano jakiego rodzaju wsparciem w ramach bonu są
zainteresowane MŚP?
 czy określono grupę docelową odbiorców bonów?
 czy założenia przyjęte w projekcie są zasadne?
 czy przedstawiono analizę celów, ryzyka?
Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów Informacji uzupełniającej o projekcie.

0 / 2 / 4 / 6 pkt
0 pkt - w dokumentacji projektowej nie
zdiagnozowano zapotrzebowania sektora
MŚP na usługi w ramach bonu na
innowacje
2 pkt - Wnioskodawca wskazał
zapotrzebowanie na usługi, ale nie
zawiera ono analizy ostatecznych
odbiorców/branż, analizy celów, analizy
ryzyka
4 pkt– Wnioskodawca wskazał że istnieje
zapotrzebowanie na usługi.
Wnioskodawca określił grupę docelową,
wielkość popytu ale nie przedstawił źródeł
tych informacji
6 pkt - Wnioskodawca wskazał że istnieje
zapotrzebowanie na usługi.
Wnioskodawca określił grupę docelową,
wielkość i rodzaj popytu oraz przedstawił
źródła tych informacji (badania rynku, listy
intencyjne itp.)
0 pkt powoduje odrzucenie projektu
Kryterium uznaje się za spełnione po
uzyskaniu minimum 2 pkt.
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy.

Procedura i kryteria wyboru MŚP

W ramach kryterium ocenie podlegają przygotowane przez Wnioskodawcę
propozycje procedur i kryteriów wyboru MŚP aplikujących do otrzymania wsparcia
finansowego w formule regionalnego bonu na innowacje.
Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów Informacji uzupełniającej o projekcie.

0 - 4 pkt
0 pkt - Wnioskodawca nie przedstawił
procedur i / lub kryteriów wyboru MŚP
Punkty przyznawane są w zależności
od stopnia spełniania kryterium
1 - 4 pkt - Wnioskodawca przedstawił
procedury i kryteria wyboru MŚP
0 pkt powoduje odrzucenie projektu
Kryterium uznaje się za spełnione po
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uzyskaniu minimum 1 pkt.
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy.
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 sytuację, kiedy
projekt otrzyma punktację "0" w ramach poszczególnych kryteriów specyficznych punktowych, 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
0 / 2 / 4 pkt
specjalizacjami (Specjalizacja 1 - Zielona Gospodarka – EKOINNOWACJE,
Specjalizacja 2 - Zdrowie i jakość życia – EKO-ROZWÓJ, Specjalizacja 3 0 pkt – do 50% przedsiębiorstw
Innowacyjny przemysł – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ) określonymi dla regionu
działających w obszarach RIS.
na podstawie "Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego", przyjętego
2 pkt – powyżej 50% do 75%
przez ZWL uchwałą nr 279/3968/18 z dnia 30.08.2018 r.,
przedsiębiorstw
działających w obszarach
Regionalne inteligentne
Weryfikacji podlega:
RIS.

specjalizacje

 czy zakres projektu oraz jego rezultaty zapewniają, że wsparciem będą objęte
przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w obszarach wyłonionych jako
inteligentne specjalizacje regionu?
 ilość/udział przedsiębiorstw działających w obszarach wyłonionych jako
inteligentne specjalizacje regionu?

4 pkt – powyżej 75% przedsiębiorstw
działających w obszarach RIS.
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy.
0 / 2 / 4 pkt
Punkty podlegają sumowaniu

Efektywność kosztowa projektu

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?
 czy założenia przedstawione w projekcie są realne kontekście sytuacji
finansowej Wnioskodawcy?
Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów Informacji uzupełniającej o projekcie.

Korzyści zaplanowane do osiągnięcia
w wyniku realizacji projektu są
współmierne do planowanych nakładów
Tak – 2 pkt , Nie – 0 pkt.
Założenia przedstawione w projekcie są
realne
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy.
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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.

Liczba udzielonych bonów na
innowacje

W ramach kryterium ocenie podlega liczba bonów na innowacje zadeklarowana do
udzielenia przez Wnioskodawcę w ramach projektu?

0 – 4pkt
W ramach projektu Wnioskodawca
deklaruje udzielić:
poniżej 10 bonów – 2 pkt
10 lub więcej bonów – 4 pkt
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy.

W ramach kryterium ocenie podlega procedura, warunki i zasady udzielania bonów
na innowacje zaproponowane przez Wnioskodawcę tj.:


Warunki i tryb udzielania bonów



czy i w jaki sposób Wnioskodawca będzie dokonywał oceny rezultatów
projektu dla przedsiębiorcy, zasadność i racjonalność realizacji projektu
przez MŚP oraz jego wpływ na potencjał rozwojowy przedsiębiorcy?
czy Wnioskodawca przedstawił sposób monitorowania wyników projektu
oraz jego zarządzania i promocji?
czy i w jaki sposób Wnioskodawca będzie wspierał MŚP w wyborze
właściwego podmiotu realizującego usługę finansowaną bonem?

0 - 6 pkt
Punkty podlegają sumowaniu
Punkty przyznawane są w zależności
od stopnia spełniania kryterium
Sposób oceny wpływu projektu na
potencjał MŚP
0 - 2 pkt
Sposób monitorowania, promocji i
zarządzania
0 - 2 pkt
Sposób wsparcia MŚP przy wyborze
podmiotu realizującego usługę
finansowaną bonem
0 - 2 pkt
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy.

Kontynuacja efektów bonów

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekty MŚP wybrane do

0 – 2 pkt
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współfinansowania w ramach bonów na innowacje będą kontynuowane w ramach
innych /większych przedsięwzięć dofinansowanych z innych funduszy/programów
(np. POIR, H2020, środki budżetu państwa) lub ze środków prywatnych?

Wpływ realizacji projektu na
współpracę z sektorem
naukowym

W ramach kryterium ocenie podlega, czy realizacja projektu przyczyni się do
nawiązania współpracy MŚP z sektorem naukowym.
Realizacja projektu powinna przyczynić się do zainicjowania współpracy MŚP z
podmiotami działającymi w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
instytucjami proinnowacyjnymi, czego efektem będzie wymiana informacji (transfer
wiedzy) oraz nawiązanie stałej współpracy (np. partnerstwa MSP z instytucjami
naukowymi).
Suma punktów

0 pkt – brak kontynuacji bonów
1 pkt – minimum 10 % przedsięwzięć
będzie kontynuowanych
2 pkt - minimum 20 % przedsięwzięć
będzie kontynuowanych
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy.
0/2
0 pkt – projekt nie przyczyni się do
nawiązania współpracy
2 pkt – projekt przyczyni się do
nawiązania współpracy z sektorem
naukowym
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy.

36

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach oceny merytorycznej (suma z kryteriów horyzontalnych i specyficznych) wynosi 43 pkt.
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