Zielona Góra, kwiecień 2016 r.

1.1 Badania i innowacje
1.2 Rozwój przedsiębiorczości
1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
1.5 Rozwój sektora MŚP

Nabór wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie:
od 31 marca 2016r. do 4 maja 2016r.
Pula środków przeznaczonych na konkurs –80 000 000 PLN
Procedura odwoławcza – 8 000 000 PLN
Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych - 10 000 000 PLN
Dokumentacja konkursowa:
www.rpo.lubuskie.pl

Nabór wniosków
Wniosek należy złożyć
• w formie papierowej (w jednym
egzemplarzu) i
• w formie elektronicznej wraz z
załącznikami (format pdf, xls, xlsx, png,
jpg, gif,zip, rar)
Wniosek w formie papierowej może być
dostarczony do IZ RPO-L2020:
• listem poleconym w zaklejonej kopercie
lub paczce,
• przesyłką kurierską,
• osobiście.
Datą wpływu wniosku wysłanego pocztą
jest data nadania w polskiej placówce
pocztowej.

Beneficjenci:
• przedsiębiorcy,
• partnerstwa/zrzeszenia MŚP

Typy projektów:
I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP.
II. Wsparcie inwestycyjne MŚP.
Typów projektów nie można łączyć.

Wydatki kwalifikowalne:
• w ramach pomocy de minimis:
85% kosztów kwalifikowalnych projektu bez względu na wielkość
przedsiębiorstwa
• w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:
45% kosztów kwalifikowanych projektu - średnie przedsiębiorstwa;
55% kosztów kwalifikowanych projektu - mikro i małe przedsiębiorstwa

I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 10 mln PLN.
Wdrożenie własnych / nabytych wyników prac B+R (część badawcza
projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze
środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych),
Wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym
patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej,
związanych z wdrażanym produktem/usługą/technologią opracowanym/ną
lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 (wnioskodawca zrealizował projekt
badawczy),
Wdrożenie wyników należy rozumieć jako ich wykorzystanie do masowej
produkcji.

II. Wsparcie inwestycyjne MŚP
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 10 mln PLN.
Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań
technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek
nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, m. in. w zakresie:
•

zasadniczej zmiany produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany sposobu świadczenia
usług,

•

nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz inwestycje w wartości niematerialne i
prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności,

•

tworzenia i rozwoju usług świadczenia drogą elektroniczną,

•

modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii,
ciepła, wody, redukcję zanieczyszczeń ,

•

budowy i modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE,

•

wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług.

I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
II. Wsparcie inwestycyjne MŚP

Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania:
1. Inwestycja początkowa.
2. Innowacyjność projektu.
3. Status Beneficjenta:
MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium
województwa
lubuskiego,
potwierdzoną
wpisem
do
odpowiedniego rejestru (siedziba, oddział, miejsce zam.).
4. Wykluczenia.

I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
II. Wsparcie inwestycyjne MŚP
1. Inwestycja początkowa
Zgodnie z Art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane z:
• założeniem nowego zakładu,
• zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
• dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie
• zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
lub
b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby
zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez
inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub
udziałów przedsiębiorstwa;

I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
II. Wsparcie inwestycyjne MŚP
2. Innowacyjność projektu:
Innowacyjność co najmniej na poziomie województwa lubuskiego
Innowacja produktowa
To wszelkiego rodzaju zmiany polegające na rozszerzeniu oferty o nowy/ulepszony
produkt/usługę.
Innowacja produktowa nie obejmuje: modernizacji, rutynowych ulepszeń
poprawiających parametry techniczne, funkcjonalność produktu, sezonowych zmian
itp.
Innowacja procesowa
To zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania, produkcji,
metodach świadczenia usług, a także dystrybucji produktów
(np. wprowadzenie automatyzacji procesów produkcyjnych);

I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
II. Wsparcie inwestycyjne MŚP
2. Innowacyjność projektu:
Opinia o innowacyjności
• sporządzona według wzoru zamieszczonego w dokumentacji konkursowej,
• wystawiona przez:
1. Jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 r., poz. 1620 ze zm. tj.:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
• instytuty badawcze
• międzynarodowe instytuty naukowe
• Polską Akademię Umiejętności
2. Stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim,
3. Branżową izbę gospodarczą.

I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
II. Wsparcie inwestycyjne MŚP
4. Wykluczenia
Beneficjenci:
• na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy,
• znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
• prowadzący działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury,
• prowadzący działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw
członkowskich,
• prowadzący działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów
produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy,
• realizujący projekty w zakresie produkcji podstawowej i pierwszego etapu
przetwórstwa produktów rolnych, w wyniku których powstaje produkt będący
również
produktem
wymienionym
w
załączniku
I
do
Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
II. Wsparcie inwestycyjne MŚP
4. Wykluczenia
Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielona w sektorach:
•
•
•
•
•
•

sektor hutnictwa żelaza i stali,
sektor węglowym,
sektor budownictwa okrętowego,
sektor włókien syntetycznych,
sektor transportu i związanej z nim infrastruktury
sektor wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.

I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
II. Wsparcie inwestycyjne MŚP
Rozpoczęcie realizacji projektu
Musi nastąpić po dniu złożeniu wniosku.
Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć rozpoczęcie robót
budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie
do zamówienia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub inne
zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.
Prace przygotowawcze
Prac przygotowawczych nie uznaje się za rozpoczęcie realizacji projektu ,
Wydatki w ramach prac przygotowawczych kwalifikowalne są od 1 stycznia 2014 r.
Okres realizacji projektu
12 m-cy - inwestycje polegające wyłącznie na zakupie środków trwałych czy wartości
niematerialnych i prawnych
18 m-cy - inwestycje związane z budową/rozbudową

Kwalifikowalność wydatków w ramach poddziałania
1.5.1 Rozwój sektora MŚP

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis:
85% kosztów kwalifikowalnych projektu bez względu na wielkość przedsiębiorstwa

prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna, zakup gruntów – max. 10%)
wydatki na nadzór: inwestorski, inżynierski, autorski,
wydatki na działania informacyjno-promocyjne (max. 100 tys. PLN)
cross-financing (koszty szkoleń/doradztwa/świadczonych przez podmioty zew., dla
osób obsługujących zakupioną infrastrukturę – do wysokości 10%),
opłaty finansowe: wydatki na otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego (tylko
przy zaliczce),
opłaty administracyjne związane z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń czy
zgód niezbędnych do realizacji projektu,
wydatki na instrumenty zabezpieczające prawidłową realizację umowy,

Kwalifikowalność wydatków w ramach poddziałania 1.5.1 Rozwój
sektora MŚP
Wydatki kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:
45% kosztów kwalifikowanych projektu - średnie przedsiębiorstwa;
55% kosztów kwalifikowanych projektu - mikro i małe przedsiębiorstwa
nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu (max. 10 % lub 15%),
roboty i materiały budowlane (do wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych),
wydatki związane z pozyskaniem ruchomych środków trwałych,
wydatki na dostawę, montaż i uruchomienie ruchomych środków trwałych,
wydatki związane z pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych,
amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych,
leasing środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) – dopuszczalny tylko w
formie leasingu finansowego,

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (po złożeniu wniosku):
• nie ma obowiązku umieszczania zapytania ofertowego w bazie
konkurencyjności,
• należy złożyć zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców
danego zamówienia publicznego,
• upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej
beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie
(Wnioskodawcy zwolnieni z PZP):
• do 20 tys. zł zgodnie z procedurami wewnętrznymi,
• 20 tys. zł - 50 tys. zł wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o
rozeznanie rynku, co najmniej poprzez upublicznienie zapytania
ofertowego (tzw. rozeznanie rynku).
• powyżej 50 tys. zł baza konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Kwalifikowalność wydatków w ramach poddziałania
1.5.1 Rozwój sektora MŚP
Wydatki niewymienione w katalogu wydatków kwalifikowanych stanowią
wydatki niekwalifkowalne i są to m.in.:
wydatki polegające podwójnemu finansowaniu,
wszelkie wydatki związane z zatrudnieniem osób,
wydatki na zakup środków transportu,
wydatki na zakup używanych środków trwałych,
wydatki na zakup usług doradczych,
budowa systemem gospodarczym,
wkład niepieniężny,
wydatki w zakresie audytu projektu i księgowości,
wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy.

Wskaźniki
1.5.1 Rozwój sektora MŚP
Wskaźniki kluczowe:
1. Obligatoryjne wskaźniki produktu, w tym wskaźniki włączone do Ram
wykonania.
2. Obligatoryjne wskaźniki rezultatu.
3. Wskaźniki dotyczące miejsc pracy.
4. Wskaźniki horyzontalne – jeśli dotyczą
5. Pozostałe wskaźniki wymienione w Załączniku nr 2 do Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych – jeśli dotyczą
6. Wskaźniki specyficzne dla programu – jeśli dotyczą

Wskaźniki
1.5.1 Rozwój sektora MŚP
1. Obligatoryjne wskaźniki produktu, w tym wskaźniki włączone do Ram wykonania
należy wybrać obligatoryjnie wszystkie i określić ich wartość docelową
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1), - do Ram Wykonania, musi być >0
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2),
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3),
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4),
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6),
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7),
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28),
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29).

2. Obligatoryjne wskaźniki rezultatu.
należy wybrać obligatoryjnie i określić wartość docelową
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8).

Wskaźniki
1.5.1 Rozwój sektora MŚP
3. Wskaźniki dotyczące miejsc pracy.
należy wybrać i określić wartość docelową co najmniej jednego
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) – obligatoryjny w 1.5.1
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) ,
Liczba utrzymanych miejsc pracy – dla miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, ale które
nie powodują wzrostu zatrudnienia w organizacji,
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy (pozostałe formy) – dla miejsc pracy utworzonych w wyniku
realizacji projektu, ale nie spełniających żadnej z ww. definicji, w tym np. umowy cywilnoprawne,
miejsca pracy do obsługi projektu, nietrwałe miejsca pracy.

4. Wskaźniki horyzontalne – jeśli dotyczą
należy wybrać tylko gdy dotyczą zakresu projektu
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.),
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami (szt.).

Wskaźniki
1.5.1 Rozwój sektora MŚP
5. Pozostałe wskaźniki wymienione w Załączniku nr 2 do SZOOP – jeśli dotyczą
należy wybrać tylko gdy dotyczą zakresu projektu

6. Wskaźniki specyficzne dla programu – jeśli dotyczą
należy wybrać tylko gdy dotyczą zakresu projektu
Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie informacyjne, doradcze lub finansowe na
zabezpieczenie wytwarzanej własności intelektualnej
Liczba innowacji o charakterze międzybranżowym, łączącym obszary specjalizacji, które otrzymały
wsparcie
Liczba projektów innowacyjnych, które otrzymały wsparcie, realizowanych w konsorcjach naukowoprzemysłowych
Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na działalność innowacyjną

Zaleca się aby liczba wskaźników nie przekraczała 3 wskaźników produktu i 3
wskaźników rezultatu bezpośredniego (nie wliczając wskaźników obowiązkowych w
ramach danego konkursu).

Ocena wniosku
Etap I – nabór wniosków (35 dni)
Etap II – weryfikacja wstępna.
Etap III – ocena formalna. Zgodność z kryteriami formalnymi.
Etap IV - ocena merytoryczna. Zgodność z kryteriami
merytorycznymi. Kryteria horyzontalne i i specyficzne.
Etap V- roztrzygnięcie konursu.

Etap II – weryfikacja wstępna (7 dni)
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej:
a) Formularz wniosku aplikacyjnego,
b) Oryginały lub kopie załączników do wniosku aplikacyjnego:
-

Biznes Plan,
Opinia o innowacyjności,
Dokumenty rejestrowe,
Pełnomocnictwo rodzajowe – jeśli dotyczy,
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy,
Oświadczenia ujęte w Regulaminie Konkursu.

Etap II – weryfikacja wstępna (7 dni)
Katalog możliwych do uzupełnienia braków formalnych oraz oczywistych omyłek:
- uzupełnienie podpisów i pieczątek,
- błędy pisarskie,
- korekty w zakresie omyłek rachunkowych,
- niezgodna suma kontrolna (zgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku),
- uzupełnienie brakujących załączników do wniosku o dofinansowanie,
- nieczytelność kopii dokumentów,
- brak potwierdzenia kopii dokumentów klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
Wnioskodawca podczas weryfikacji wstępnej ma prawo do jednokrotnego uzupełniania/poprawienia
wniosku i/lub załączników w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych.
Weryfikacja wstępna nie ma charakteru oceny i nie jest prowadzona w oparciu o kryteria oceny przyjęte
przez KM RPO-L2020. W związku z tym od jej wyników nie przysługuje Wnioskodawcy protest
w rozumieniu rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Etap III – ocena formalna (60 dni)
Ocena formalna prowadzona jest w oparciu o kryteria formalne przyjęte
przez Komitet Monitorujący (KM) RPO-L2020.
Ocena formalna dokonywana jest po pozytywnie zakończonej weryfikacji
wstępnej, w terminie do 60 dni kalendarzowych od podpisania listy
wniosków pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych na etapie
weryfikacji wstępnej.
Wnioskodawca ma prawo do jednokrotnego poprawienia błędów
formalnych we wniosku i/lub w załącznikach w terminie 7 dni.

Kryteria oceny
Kryteria
Formalne

Merytoryczne

Horyzontalne
Dopuszczające

Punktowe

Specyficzne
Dopuszczające

Punktowe

Bez
możliwości
poprawy

Możliwość
jednokrotnej
poprawy

Etap III – ocena formalna (60 dni)
Nazwa
kryterium
oceny
Kwalifikowalność
Wnioskodawcy oraz
Partnerów projektu

Kwalifikowalność
kosztów projektu

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Czy dany typ Wnioskodawcy i Partnera
(jeśli dotyczy) jest wymieniony w Ogłoszeniu,

tak/nie
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku
bez możliwości poprawy

Czy Wnioskodawca i Partner nie podlega wykluczeniu
na mocy przepisów krajowych oraz unijnych

Kwalifikowalność kosztów projektu zgodna jest z
zasadami określonymi dla Programu, uściślonymi w
SZOOP i Regulaminie konkursu

tak/nie
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku
istnieje możliwość poprawy

Etap III – ocena formalna (60 dni)
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium
•
•
•

Kwalifikowalność
projektu

•

•
•

projekt realizowany na obszarze woj. lubuskiego,
projekt jest zgodny z demarkacją pomiędzy progr.
projekt jest zgodny z obowiązującymi zasadami
udzielania pomocy publicznej/pomocy de
minimis,
działalność gospodarcza, której dotyczy projekt
nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie
projekt nie został fizycznie (rzeczowo) ukończony
lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku
typ projektu jest zgodny z typem projektu
określonym w Ogłoszeniu o konkursie

Opis znaczenia kryterium

tak/nie
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku
bez możliwości poprawy

Etap III – ocena formalna (60 dni)
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium
•
•

Kwalifikowalność
projektu

•

wersja elektroniczna i papierowa wniosku została
złożona w sposób poprawny,
obszar wsparcia – kategorie interwencji w
dostarczonych dokumentach są tożsame z
kategoriami interwencji wymienionymi w
dokumentacji konkursowej (DK)
harmonogram realizacji projektu:
termin poniesienia pierwszego i ostatniego
wydatku kwalifikowalnego w projekcie został
określony zgodnie z okresem kwalifikowalności

Opis znaczenia kryterium

tak/nie
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku
istnieje możliwość poprawy

Etap III – ocena formalna (60 dni)
Nazwa kryterium
oceny

Kwalifikowalność projektu

Definicja kryterium
Budżet realizacji projektu:
• czy kwota, poziom dofinansowania nie przekracza
kwoty określonej w dokumentacji konkursowej (DK),
• czy poziom dofinansowania projektu nie przekracza
poziomu określonego za pomocą metodologii
obliczania luki w finansowaniu/zryczałtowanej
stawki procentowej dochodu(jeśli dotyczy),
• czy poziom dofinansowania wydatków w ramach
finansowania krzyżowego jest zgodny z zapisami
SZOOP RPO Lubuskie 2020)/DK(jeśli dotyczy),
• czy zapewniono minimalny wkład własny określony
w SZOOP RPO – Lubuskie 2020 (jeśli dotyczy),
• czy projekt jest zgodny ze szczegółowymi zasadami
kwalifikowania inwestycji określonymi w DK,
Czy wybrane wskaźniki projektu są zgodne z DK

Opis znaczenia
kryterium

tak/nie
niespełnienie kryterium
skutkuje odrzuceniem
wniosku
istnieje możliwość
poprawy

Etap IV - ocena merytoryczna (60 dni)
Ocena merytoryczna prowadzona jest w oparciu o kryteria merytoryczne
(horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez KM RPO-L2020.
Kryteria merytoryczne podzielono na:
- kryteria, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku,
- kryteria, w ramach których przyznawana jest punktacja.
Ocena merytoryczna dokonywana jest co do zasady w terminie 60 dni
kalendarzowych od podpisania listy wniosków ocenionych formalnie.
Wynik oceny projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen dwóch Ekspertów
oceniających dany projekt.
Ocenę pozytywną uzyskują projekty, które zdobędą co najmniej 60%
możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej.
.

Kryteria horyzontalne – dopuszczające Tak/Nie
Nazwa kryterium
oceny
Zgodność projektu z
celem Działania

Zgodność projektu z
dokumentami
strategicznymi oraz
branżowymi
Zgodność projektu
z politykami
horyzontalnymi, w
tym w zakresie
dostosowania do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

Definicja kryterium
•

Czy projekt wpisuje się w cel Działania/ Poddziałania w
ramach którego jest realizowany

•

Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi
oraz branżowymi wymienionymi w DK
Czy projekt wpisuje się w konkretny cel operacyjny oraz
w podstawowe działania rekomendowane do
priorytetowej realizacji kierunki interwencji celu
operacyjnego określone w DK (jeśli dotyczy )

•

•

Czy projekt jest neutralny bądź pozytywny pod
względem realizacji polityk horyzontalnych i czy
wskazano konkretne działania, które mają pozytywny
wpływ na:
- zrównoważony rozwój ,
- równość szans i niedyskryminację,
- równouprawnienie płci,

Opis znaczenia
kryterium
tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

tak/nie/nie dotyczy
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryteria horyzontalne – dopuszczające Tak/Nie
Nazwa kryterium
oceny
Adekwatność
wskaźników do zakresu
rzeczowego projektu

Definicja kryterium
•

•
Wykonalność projektu

•
•
•

Trwałość projektu

Ocena wybranych w projekcie wskaźników:
- możliwość ich osiągnięcia,
- trafność/realność wskazanych wartości docelowych
Czy potencjał inwestycyjny wnioskodawcy jest
wystarczający do zrealizowania inwestycji?
Czy przewidziano problemy w zarządzaniu?
Czy podmiot dysponuje potencjałem technicznym,
organizacyjnym, finansowym, prawnym?
Czy wnioskodawca oszacował ryzyko ?

Okres 3/5 lat od płatności końcowej na rzecz
Beneficjenta, (art. 71 Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.)

Opis znaczenia
kryterium
tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryteria horyzontalne – Ocena Punktowa
Nazwa
kryterium oceny
Komplementarność
wewnątrzprogramowa

projektu

Realizacja
wskaźników
programowych
Realizacja celów
Strategii Rozwoju
Polski Zachodniej

Definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Komplementarność wewnątrzprogramowa w kontekście
połączenia interwencji środków EFRR i EFS.
Komplementarny charakter planowanego przedsięwzięcia z
innymi przedsięwzięciami, które mogą być/są
komplementarne wobec przedmiotowej inwestycji

0 pkt – projekt nie
zapewnia kompl.
wewnątrzprogr.
1 pkt – projekt zapewnia
kompl. wewnątrzprogr.

Premiowanie tych projektów, które w sposób najpełniejszy
wpisują się w założenia przyjęte dla danego obszaru na
poziomie Programu poprzez realizację wskaźników
włączonych do ram wykonania.

0 pkt – projekt nie realizuje
wsk. włączonych do ram w.
3 pkt – projekt realizuje
wsk. włączone do ram w.

Premiowanie projektów wpisujących się w cele Strategii
Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (jeśli dotyczy)

0/2 pkt – projekt nie/tak
wpisuje się w cele Strategii
Rozwoju Polski Zachodniej
do roku 2020

Kryteria horyzontalne – Ocena Punktowa
Nazwa kryterium
oceny

Definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

Priorytetowy charakter
projektu

Premiowanie projektów realizowanych w ramach
Kontraktu Terytorialnego. (nie dotyczy 1.5.1)

0/2 pkt – projekt nie/tak jest
realizowany w formule
Kontraktu Terytorialnego

Projekt realizowany w
formule Kontraktu
Lubuskiego (KL)

Premiowanie projektów realizowanych w ramach
Kontraktu Lubuskiego. (nie dotyczy 1.5.1)

0/3 pkt – projekt nie/tak jest
realizowany w formule
Kontraktu Lubuskiego

Zgodność projektu ze
zgłoszoną koncepcją w
formule KL

Preferowanie projektów w ramach formuły KL wg:
- wartości dofinansowania (równa lub niższa od zgłoszonej
koncepcji do formuły KL)
- wartość docelowa wskaźników (równa lub niższa od
zgłoszonej koncepcji do formuły KL)
- są zgłoszone przez podmioty tworzące partnerstwa
wskazane w porozumieniach ws. KL (nie dotyczy 1.5.1)

0-3 pkt
1 pkt – wartość dof. równa lub niższa od
wartości deklarowanej w zgłoszonej
koncepcji do formuły KL
1 pkt – wartość docelowa wskaźników
będzie równa lub wyższa od wartości
deklarowanej do formuły KL
1 pkt – proj. zgłoszony przez podmioty
tworzące partnerstwa wskazane w
porozumieniach ws. KL

Kryteria horyzontalne – Ocena Punktowa
Nazwa
kryterium
oceny
Korzyści społeczno
– ekonomiczne
wynikające z
realizacji projektu
– aspekt
zatrudnieniowy

Definicja kryterium

Prozatrudnieniowy aspekt przedsięwzięcia. Czy będzie on
miał wpływ na powstanie nowych miejsc pracy?

Opis znaczenia
kryterium
0 pkt. – projekt nie wpływa
na powstanie nowych
miejsc pracy
2 pkt – projekt wpływa na
powstanie nowych miejsc
pracy

Kryteria specyficzne - dopuszczające
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium
•

Inwestycja
początkowa

Opis znaczenia
kryterium

Czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form inwestycji
początkowej, zgodną z przedmiotem projektu oraz czy:
w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą
zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne
przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z
działalnością podlegającą modernizacji w ciągu
poprzedzających trzech lat obrotowych;
w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację
istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne przekraczają o
co najmniej 200% wartość księgową ponownie
wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku
obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Tak/Nie
niespełnienie
kryterium powoduje
odrzucenie wniosku

Kryteria specyficzne - dopuszczające
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium
Ocenie podlega poziom oraz typ
innowacyjności projektu.
W ramach kryterium oceniane będą
następujące aspekty:
•

czy projekt ma charakter
innowacyjny na poziomie co
najmniej regionalnym i zostało to
potwierdzone odpowiednimi,
wiarygodnymi i rzetelnymi
dokumentami/opisami?

•

czy projekt zakłada wprowadzenie
innowacji produktowej/ procesowej

Innowacyjność
projektu

Opis znaczenia kryterium
0 / 5 / 6 / 7 pkt
0 pkt – projekt nie dotyczy innowacji procesowej ani
produktowej na poziomie regionu;
5 pkt - projekt ma charakter innowacyjny na
poziomie regionu i dotyczy innowacji
procesowej/produktowej;
6 pkt - projekt ma charakter innowacyjny na
poziomie ponadregionalnym i dotyczy innowacji
produktowej/procesowej;
7 pkt - projekt ma charakter innowacyjny na
poziomie międzynarodowym i dotyczy innowacji
produktowej/procesowej.
0 pkt powoduje odrzucenie wniosku
Kryterium uznaje się za spełnione po uzyskaniu
minimum 5 pkt.

Kryteria specyficzne - dopuszczające
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium

Projekt dotyczy
wdrożenia
wyników prac
badawczorozwojowych*

Czy projekt dotyczy wdrożenia wyników
własnych lub nabytych wyników prac
badawczo-rozwojowych bądź wyników
badań naukowych/technologii, praw do
własności intelektualnej, know-how lub
innej nieopatentowanej wiedzy
technicznej?

*Kryterium ma
zastosowanie
tylko do I typu
projektu

Czy wyniki prac B+R mają kluczowe
znaczenie dla opracowania/
udoskonalenia produktu/usługi/procesu
powstałego w wyniku projektu?

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie
niespełnienie kryterium
(tzn. co najmniej jedna odpowiedź
negatywna) powoduje
odrzucenie wniosku

Kryteria specyficzne - Ocena Punktowa
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium
Ocenie podlega powiązanie realizacji
projektu z inteligentnymi
specjalizacjami określonymi dla regionu
na podstawie "Programu Rozwoju
Innowacji Województwa Lubuskiego"

Regionalne
inteligentne
specjalizacje

•

•

Czy zakres projektu oraz jego
rezultaty dotyczą jednego z
obszarów wyłonionych jako
inteligentne specjalizacje regionu?
Czy zakres projektu oraz jego
rezultaty przyczyniają się do
realizacji co najmniej jednego z
celów operacyjnych PRI?

Opis znaczenia kryterium

0 / 4 pkt
0 pkt – zakres projektu nie dotyczy
inteligentnych specjalizacji regionu,
4 pkt - zakres projektu dotyczy
inteligentnych specjalizacji regionu oraz
przyczynia się do realizacji co najmniej
jednego z celów operacyjnych PRI

Kryteria specyficzne - Ocena Punktowa
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium
Czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku
realizacji projektu są współmierne do planowanych
nakładów?
Czy przedstawione wydatki są niezbędne a ich wartości są
uzasadnione i adekwatne do zakresu projektu (czy koszty
nie zostały przeszacowane/ niedoszacowane)?

Efektywność
kosztowa
projektu

Czy wartości wskaźników ekonomicznej i/lub finansowej
opłacalności inwestycji potwierdzają racjonalność jej
realizacji?
Czy założenia przedstawione w projekcie są realne?
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?

Opis znaczenia kryterium
2 / 4 / 6 / 8 / 10 pkt
Korzyści zaplanowane do osiągnięcia w
wyniku realizacji projektu są
współmierne do planowanych nakładów
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.
Wydatki są niezbędne a ich wartości są
uzasadnione i adekwatne
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.
Wartości wskaźników potwierdzają
racjonalność jej realizacji
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.
Założenia w projekcie są realne
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.
Poprawność analiz
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.

Kryteria specyficzne - Ocena Punktowa
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium
Ocenie podlega potencjał rynkowy produktu/usług/
technologii będącego/ej efektem realizacji projektu.
Czy produkt/usługa/technologia stanowi odpowiedź na
zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje
odbiorców?

Potencjał
rynkowy

Czy rynek docelowy został przez Wnioskodawcę dobrze
zdefiniowany w zakresie jego wielkości, tendencji
rozwojowych i ostatecznego odbiorcy oraz przewidywana
wielkość rynku dla danego produktu wskazuje na
potencjalny sukces ekonomiczny projektu?
Czy projekt zawiera realny plan wprowadzenia
produktu/usługi/technologii na rynek (planowane prace
zostały podzielone na etapy, opisano sposoby dystrybucji,
promocji, politykę cenową)?

Opis znaczenia kryterium
0 - 10 pkt
Produkt/usługa/ technologia powstały w
wyniku projektu stanowi odpowiedź na
zidentyfikowane potrzeby, wymagania i
preferencje odbiorców
Tak – 3 pkt, Nie – 0 pkt
Rynek docelowy został dobrze
zdefiniowany
Tak – 3 pkt, Nie – 0 pkt
Realność przedstawionego planu
wprowadzenia na rynek.
0 – 4 pkt

Kryteria specyficzne - Ocena Punktowa
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium
0 / 3 / 4 / 5 pkt

Wprowadzenie
nowych/
ulepszonych
produktów/
usług/
technologii

Zastosowanie
TIK

Ocenie podlega czy realizacja projektu przyczyni się do
wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów
i/lub usług (poszerzenia oferty Wnioskodawcy i/lub
Partnera) i/lub wprowadzenia w przedsiębiorstwie
(Wnioskodawcy i/lub Partnera) nowych ulepszonych
technologii?
Kryterium należy odzwierciedlić we wskaźnikach projektu.

Ocenie podlega zastosowanie w projekcie technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
Zakup sprzętu informatycznego, nie jest podstawą do
przyznania punktów.

0 pkt - realizacja projektu nie wpłynie na ofertę
usługową/produktową ani na proces
produkcyjny;
3 pkt - wprowadzenie jednego
nowego/ulepszonego produktu/ jednej
nowej/ulepszonej usługi / technologii;
4 pkt - wprowadzenie dwóch
nowych/ulepszonych produktów/ usług/
technologii;
5 pkt –wprowadzenie więcej niż dwóch
nowych/ulepszonych produktów/usług/
technologii.

0 / 2 pkt
Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt

Kryteria specyficzne - Ocena Punktowa
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium
0 / 4 / 5 / 6 pkt

W ramach kryterium ocenie podlegają m.in.
następujące aspekty:

Konkurencyjność
przedsiębiorstwa
na rynku i wpływ
na otoczenie

• Czy realizacja projektu służy konkurencyjności
przed. na rynku i zwiększeniu własnego
potencjału?
• Czy projekt oddziałuje na sytuację innych
podmiotów gospodarczych w regionie, kraju?
• Czy w ramach projektu Wnioskodawca zakłada
współpracę z lokalnymi i/lub regionalnymi
partnerami gospodarczymi?

0 pkt - realizacja projektu nie ma
żadnego wpływu na rozwój przeds.
4 pkt - poprzez realizację projektu
nastąpi poprawa/wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstwa
5 pkt - poprzez realizację projektu
nastąpi poprawa/wzrost
konkurencyjności i wpływ na inne
podmioty na rynku;
6 pkt - poprzez realizację projektu
nastąpi poprawa/wzrost konk. i wpływ
na inne podmioty oraz rozwój
współpracy z partnerami gosp.

Kryteria specyficzne - Ocena Punktowa
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium
W jakim stopniu stworzenie nowoczesnych
rozwiązań prowadzić będzie do znacznego (nie
mniej niż 10%) ograniczenia negatywnego
oddziaływania działalności produkcyjnej/
usługowej na środowisko.

Ekoinnowacje

Obszary ekoinnowacji to:
• oszczędność energii lub surowców,
• oszczędność wody,
• technologie mało-i bezodpadowych,
• zmniejszenie ilości ścieków,
• zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
odprowadzanych do atmosfery,
• zmniejszenie poziomu hałasu.

Opis znaczenia kryterium

0 – 2 pkt
0 pkt – projekt nie wywołuje
znacznego ograniczenia w żadnym
obszarze ekoinnowacji
1 pkt – projekt wywołuje znaczne
ograniczenie w 1 obszarze
ekoinnowacji
2 pkt – projekt wywołuje znaczne
ograniczenie w 2 lub więcej
obszarach ekoinnowacji

Kryteria specyficzne - Ocena Punktowa
Nazwa
kryterium
oceny

Definicja kryterium

Ocenie podlega terytorialny wymiar inwestycji.
Terytorialny
wymiar
inwestycji

W ramach kryterium premiowane będą projekty
realizowane na obszarach ośrodków
subregionalnych i lokalnych
- dotyczy miejsca realizacji projektu a nie siedziby
MŚP.

Kontynuacja
projektu
1.1 typ I lub
1.2 typ typ III

W ramach kryterium ocenie podlega powiązanie
projektu/jego kontynuacja z przedsięwzięciami podjętymi
w ramach Działania 1.1 typ I lub z Działania 1.2 typ III
(nie dotyczy przedmiotowego konkursu 1.5.1)

Opis znaczenia kryterium
0 / 2 pkt
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.
0 / 4 pkt
0 pkt – Nie
4 pkt – Tak

WNIOSEK APLIKACYJNY

WNIOSEK APLIKACYJNY

WNIOSEK APLIKACYJNY

WNIOSEK APLIKACYJNY

WNIOSEK APLIKACYJNY

WNIOSEK APLIKACYJNY
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Biznes Plan,
Opinia o innowacyjności,
Dokumenty rejestrowe,
Pełnomocnictwo rodzajowe – jeśli dotyczy,
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy,
Oświadczenie o wysokości pomocy publicznej innej niż de minimis, otrzymanej
w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych objętych przedmiotowym wnioskiem
albo uzyskanej na to samo przedsięwzięcie inwestycyjne albo oświadczenie, iż
taka pomoc nie była uzyskana,
Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym
oraz w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia niniejszego
wniosku albo oświadczenie, iż taka pomoc nie była uzyskana,
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż
pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie,
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis,
Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP,
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

WNIOSEK APLIKACYJNY

W przypadku partnerstwa dodatkowo:
•

Oświadczenie o wysokości pomocy publicznej innej niż de minimis, otrzymanej
w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych objętych przedmiotowym wnioskiem
albo uzyskanej na to samo przedsięwzięcie inwestycyjne albo oświadczenie, iż
taka pomoc nie była uzyskana - Partnera,

•

Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym
oraz w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia niniejszego
wniosku albo oświadczenie, iż taka pomoc nie była uzyskana - Partnera,

•

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Partnera,

•

Umowa partnerska/porozumienie.

Kryteria Specyficzne

Dziękujmy za uwagę
Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych
Departament Programów Regionalnych
UMWL

