Załącznik do uchwały Nr 50/2357/19 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Kryteria wyboru projektów
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Poddziałanie: 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
Priorytet Inwestycyjny: 3a Wzmacnianie konkurencyjności MŚP poprzez promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów (…)
Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP
Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące
przedmiotu projektu):
Ocenie podlega czy:
1) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)1 nie podlegają wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do
środków funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 869),
- 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),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz.
628 z późn. zm.),
2) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z
rynkiem wewnętrznym,
3) dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 24
Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

1

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.
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4) przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:
- w art. 1 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) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.)
(dalej: rozporządzenie KE nr 651/2014),
- w 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.) (dalej: rozporządzenie KE nr
1407/2013),
- w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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) (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, sprost. Dz. Urz. UE L330 z 3.12.2016)),
5) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu
zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/20132, co oznacza że nie został on fizycznie
ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim
płatności zostały dokonane przez Beneficjenta,
6) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w
następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

A.2

Miejsce realizacji projektu

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na terytorium województwa
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
A.3

Gotowość techniczna projektu do

Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie

Tak/nie/nie dotyczy

2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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
(Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).
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projektu:
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
1. Wnioskodawca złożył co najmniej wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację
całości inwestycji3
(wszystkich kontraktów związanych z budową lub robotami
budowlanymi, dla których jest wymagane);
2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (jeśli przedmiotem
projektu są prace wymagające dokonania zgłoszenia) i właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu co do ww. zgłoszenia (wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć informację
od właściwego organu, że ww. organ nie wniósł sprzeciwu).,
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, uzyskana
została decyzja o pozwoleniu na budowę lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do
zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy).
W przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” warunkiem
pozytywnej oceny kryterium jest posiadanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz
ogłoszony przetarg na udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie sporządzenia
dokumentacji projektowej obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych, na
moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

B. Kryteria merytoryczne – ogólne

B.1

Trwałość operacji

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71
rozporządzenia 1303/2013.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
B.2

Kwalifikowalność wnioskodawcy

− instytucję otoczenia biznesu4
5

− partnerstwo instytucji otoczenia biznesu z MŚP .

3

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenie budowy lub robót budowlanych.
Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub
przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do
świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.
5 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zgodnie z definicją z załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.
4
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Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą/statutową na terytorium
województwa kujawsko-pomorskiego.
W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do
KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie
finansowe).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.3

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/realizujących
projekt

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 lub 34
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.
zm.), w tym m.in. czy wybór partnera/ów został dokonany przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy projekt polega na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej:
1) centr demonstracyjnych – centra służące demonstracji doświadczeń, urządzeń lub
produktów. W przedmiotowej kategorii nie mieszczą się hale targowo-wystawiennicze,

B.4

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi do
wsparcia w ramach
Poddziałania 1.4.3

2) fab labs - niedużej wielkości warsztat/laboratorium testowe, umożliwiające
użytkownikom korzystanie z dostępnych narzędzi (w dużej mierze nowoczesnych i
sterowanych komputerowo), często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie
można włączyć w proces masowej produkcji,
3) living labs – Infrastruktura stanowiąca instrument wdrażania podejścia popytowego do
innowacyjności, tworząca warunki do współpracy różnych podmiotów np. producentów z
użytkownikami. W ramach takiej infrastruktury powstaje środowisko, w którym innowacje
powstają przy pomocy procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej
pracy obu stron.,

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
B.5

Zgodność z prawem pomocy
publicznej

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty, w których wystąpi pomoc publiczna.
W przedmiotowym kryterium ocenie podlega czy zidentyfikowana pomoc publiczna, jest
zgodna z:

4

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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– art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 Regionalna pomoc inwestycyjna oraz zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego
3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1623) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020 (Dz.U. 2018, poz. 1620).
– art. 56 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na infrastrukturę lokalną oraz zgodnie
z przepisami rozporządzenia 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 (Dz. U. poz. 1208),
– jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz z zgodnie
z zasadami rozporządzenia 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. poz. 488).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy wynosi6:

B.6

Prawidłowość określenia wkładu
własnego

– nie mniej niż 45% w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej (zgodnie z mapą
pomocy regionalnej) - art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1623) oraz zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2018, poz. 1620).
– nie mniej niż 15% w przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną- art. 56
rozporządzenia KE nr 651/2014 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy

6

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

W tym co najmniej 0,5% wydatków kwalifikowanych stanowią środki prywatne. Przez środki prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków publicznych w rozumieniu
przepisów o pomocy publicznej (np. kredyt komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej).

5
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inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208),
– nie mniej niż 15 % w przypadku pomocy de minimis - rozporządzeniem KE nr
1407/2013 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia 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. poz. 488).
W sytuacji udzielenia pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Wnioskodawca
musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych,
pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci
wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE
dotyczącą zrównoważonego rozwoju (w szczególności minimalizowanie negatywnego
wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie acquis7
w obszarze środowiska) oraz czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem
dotyczącym ochrony środowiska, w tym:

B.7

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju i
wymaganiami prawa ochrony
środowiska

– ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
– ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 z późn. zm.),
– ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614
z późn. zm.),
– ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.8

7

Wskaźniki realizacji celów
projektu

Ocenie podlega, czy:
− wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo
oraz podano czas ich osiągnięcia,
− wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu,

Acquis - dorobek prawny UE.

6

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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−

wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.

Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru
projektów.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.9

Cele projektu wspierają realizację
celów określonych
w Podziałaniu 1.4.3

Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.4.3, którym
jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP.
W tym kontekście należy zbadać czy:
−
−

zaplanowane działania przełożą się na stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP
zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do
osiągnięcia celów działania

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy:
−
B.10

Wykonalność techniczna,
technologiczna i instytucjonalna
projektu

−
−
−

harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz
czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do
realizacji tych procedur,
wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,
tj.
−

B.11

Kwalifikowalność wydatków

−

zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym
w Regulaminie konkursu obowiązującym dla danego naboru. Przy czym okres
kwalifikowalności powinien mieścić się w ramach czasowych określonych
w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020,
są zgodne z zasadami określonymi w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków oraz zapisami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków określonymi
w Regulaminie konkursu,

7

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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−
−
−

zostały uwzględnione w budżecie projektu,
są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku
z realizacją projektu,
zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z:
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami8 poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty projektów
(zasoby cyfrowe, środki trwałe i infrastruktura) finansowane ze środków polityki
spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza co
najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata 20142020.

B.12

Zgodność z zasadą równości
mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji

W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych9 (przebudowa, rozbudowa)
zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest
obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji.
W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki
spójności 2014-2020 należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego
użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez osoby z co najmniej jedną
niepełnosprawnością.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości szans
kobiet i mężczyzn, projekt wykazuje pozytywny lub neutralny wpływ. O neutralności
projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże
szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować
jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to zostanie uznane
przez instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, ocenie podlega, czy wszystkie produkty projektów są dostępne
dla osób z niepełnosprawnościami.

8
Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.).
9 W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania.
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W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu
projektu. O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże
we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na
przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej.
W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą
równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz Wytycznymi
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych Wytycznych:
Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt wykazuje pozytywne efekty ekonomiczne oraz czy analiza
finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie,
w szczególności, czy:
−

B.13

Wykonalność finansowa i
ekonomiczna projektu

−
−
−
−
−
−

poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów
dotyczących pomocy publicznej i projektów generujących dochód (jeśli dotyczy),
wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych,
przyjęte założenia analiz finansowych są spójne i uzasadnione w kontekście specyfiki
projektu i sektora,
w analizie finansowej nie ma istotnych błędów rachunkowych,
analiza finansowa i ekonomiczna została przeprowadzona zgodnie z zasadami
sporządzania takich analiz,
zapewniona została efektywność finansowa projektu,
zapewniona została trwałość finansowa projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.14

Zgodność dokumentacji
projektowej
z SzOOP oraz Regulaminem
konkursu

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu
zgodnie z SzOOP obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium (chyba że kryteria zawężają
postanowienia SzOOP w zakresie danego poddziałania) oraz Regulaminem konkursu,
w szczególności zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Weryfikacji podlega m.in. maksymalna/minimalna
wartość projektu oraz maksymalna/minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych
projektu (jeśli dotyczy), maksymalny % poziom dofinansowania UE oraz minimalny wkład
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Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy).
IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartości projektu oraz
maksymalnej/minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego
beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

C.1.1

Standardy świadczenia
usług

Weryfikacji podlegać będzie czy w związku z realizacją projektu wnioskodawca zapewni, że
będą świadczone specjalistyczne usługi wykorzystujące dostępne standardy świadczenia
usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy wnioskodawca:
−

−

C.1.2

Analiza popytu

−
−

przedstawił analizę popytu MŚP na specjalistyczne lub zaawansowane usługi, które
będą świadczone na infrastrukturze, która powstanie w ramach realizacji projektu
oraz w jakim zakresie planowana infrastruktura przyczyni się do zaspokojenia potrzeb
zdiagnozowanych wśród przedsiębiorców;
przeprowadził analizę dostępnych standardów świadczenia usług podobnych do
usługi, które wdroży w wyniku realizacji projektu do swojej działalności lub
z wykorzystaniem dostępnych standardów usług;
opisał w jaki sposób przedmiotowe standardy zostaną przez niego wdrożone
przedstawił informacje o działaniach podjętych/planowanych do podjęcia w celu
monitorowania procesu świadczenia usług i weryfikowania satysfakcji odbiorców
usług.

Analiza ta może być zawarta w studium wykonalności lub w odrębnym dokumencie.
Usługa specjalistyczna – posiada cechy usługi zaawansowanej oraz ma na celu
wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi),
wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub
nowej metody organizacyjnej w przejętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania,
w organizacji miejsc pracy lub w stosunku z otoczeniem.
Usługa zaawansowana - prorozwojowa usługa doradcza mająca na celu zwiększenie
konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa (poziom operacyjny
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Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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i strategiczny).
Cechy tej usługi to:
−
−
−
−

zidentyfikowanie potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowanie sposobu jej
zaspokojenia przez usługodawcę;
dostosowanie sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;
zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces;
wykorzystanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu
rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Czy IOB spełnia warunki umożliwiające wsparcie infrastruktury?

C.1.3

Ograniczenie we wsparciu
projektów

Ocenie podlegać będzie czy infrastruktura stanowi element szerszego projektu
polegającego na profesjonalizacji oraz rozwoju specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw
przy łącznym spełnieniu warunków:
1) IOB dysponuje strategią / planem wykorzystania infrastruktury planowanej do wsparcia
w ramach przedsięwzięcia,
2) przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych10, tzn. nie będących
środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
3) przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu,
zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim, chyba, że limit dostępnej oferty
został wyczerpany.
4) działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnych specjalizacji.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Strategia, o której mowa w pkt. 1) musi obejmować,
w szczególności:
1) źródła finansowania funkcjonowania infrastruktury powstałej w ramach projektu w
okresie trwałości;
2) opis usług jakie będą świadczone na wytworzonej infrastrukturze;
3) charakterystykę podmiotów korzystających z powstałej infrastruktury.

10

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Wnioskodawca musi wnieść wkład finansowy w wysokości co
najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia
finansowego. Patrz kryterium B.6.
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Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.4

Grupa docelowa (sektor MŚP)

Ocenie podlega czy wnioskodawca planuje wykorzystanie powstałej infrastruktury na rzecz
MŚP. Odbiorca ostateczny musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium
województwa kujawsko-pomorskiego.
Powstała infrastruktura może być wykorzystywana przez duże przedsiębiorstwa wyłącznie
pod warunkiem, że koszty, które zostały poniesione na stworzenie przestrzeni, na której
będzie funkcjonować duży przedsiębiorca zostaną ujęte w kosztach niekwalifikowalnych.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.5

Projekt wpisuje się w regionalną
strategię inteligentnej
specjalizacji

Ocenie podlega czy wnioskodawca oświadczył, że świadcząc usługi na powstałej w
wyników realizacji projektu infrastrukturze będzie preferował odbiorców, których
przedsięwzięcia będą wpisywać się w obszary wyznaczone przez regionalną strategię
inteligentnych specjalizacji wskazane w dokumencie pn. „Inteligentne specjalizacje
województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych
specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, stanowiącym załącznik do
Regulaminu konkursu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe
liczba punktów
możliwa do
uzyskania
Ocenie podlega czy projekt polega na tworzeniu lub rozwoju
infrastruktury biznesowej:
C.2.1

Premiowane typy projektów
przewidziane do wsparcia
w ramach Poddziałania 1.4.3

- centr demonstracyjnych,
- fab labs,
- living labs.

łącznie trzech typów

0-6 według
oceny

Tak – 6 pkt.,
Nie – 0 pkt.
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minimalna
liczba punktów
niezbędna
do spełnienia
kryterium

n/d
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Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.2

Realizacja wskaźnika dla
Poddziałania 1.4.3

Ocenie podlega liczba przedsiębiorstw korzystających z obiektów przeznaczonych na
wsparcie działalności biznesowej:
- do 20 przedsiębiorstw – pkt;
- powyżej 20 do 30 przedsiębiorstw – 2 pkt;
- powyżej 30 do 40 przedsiębiorstw – 4 pkt;
- powyżej 40 przedsiębiorstw – 6 pkt.

0-6 według
oceny

2 pkt

0 – 4 według
oceny

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Ocenie podlega procentowy udział środków wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia
finansowego w całkowitym wkładzie własnym wnioskodawcy:
Wskaźnik U = wartość środków wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego
/ całkowitą wartość wkładu własnego wnioskodawcy *100%
C.2.3

Udział środków prywatnych we
wkładzie własnym wnioskodawcy

15% < U =< 30% - 1 pkt
30% < U =< 60% - 2 pkt
60% < U =< 90% - 3 pkt
U > 90% - 4 pkt
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium, może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub
trwałości projektu. Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań
będzie skutkowało zwrotem całości lub części otrzymanego dofinansowania.
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