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 II. OCENA MERYTORYCZNA 
 

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR 

WDRAŻANE PRZEZ LAWP 

E. KRYTERIA TECHNICZNE SPECYFICZNE  

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie. 

1.5 Bon na innowacje 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność projektu z regulacjami 

dotyczącymi pomocy de minimis 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy przyznanie dofinansowania wnioskodawcy nie 
spowoduje przekroczenia maksymalnych pułapów 
pomocy de minimis, określonych w Rozporządzeniu 
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? 

Do oceny spełnienia przez projekt kryterium przyjmuje się 

wartość pomocy de minimis uzyskanej przez „jedno 

przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku podatkowego oraz 

dwóch poprzedzających lat podatkowych oraz wartość 

wnioskowanego dofinansowania w projekcie, 

przeliczonego po kursie EUR z dnia rozpoczęcia naboru 

wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu.  

Przez „jedno przedsiębiorstwo” należy rozumieć 

wnioskodawcę oraz wszystkie jednostki gospodarcze 

powiązane z wnioskodawcą jednym ze stosunków 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 

zapisów, w przypadku, gdy informacje 

zawarte w opisie projektu są 

niejednoznaczne i nie pozwalają na 

dokonanie oceny czy przyznanie 

dofinansowania w formie pomocy de minimis 

wnioskodawcy nie spowoduje przekroczenia 

maksymalnych pułapów pomocy de minimis. 

 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 

złożenia wyjaśnień i ewentualnego 

skorygowania wniosku w przypadku, gdy 
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określonych w art. 2 ust. 2 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. 

Ponadto w przypadku połączenia lub przejęcia 

przedsiębiorstw bądź podziału przedsiębiorstw, przy 

określaniu wartości uzyskanej pomocy de minimis, 

uwzględnia się pomoc de minimis udzieloną ww. 

przedsiębiorstwom, zgodnie z treścią art. 3 ust. 8 i 9 ww. 

rozporządzenia. 

Kryterium uznaje się za niespełnione, w przypadku, gdy 

wartość pomocy de minimis uzyskanej w ciągu danego 

roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat 

podatkowych oraz wartość wnioskowanego 

dofinansowania w projekcie przekraczają pułapy określone 

w Rozporządzeniu 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. 

Ocena spełnienia przez projekt kryterium dokonywana jest 

na podstawie obligatoryjnych na etapie składania wniosku 

o dofinansowanie załączników tj. na podstawie 

„Oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis” oraz na 

podstawie „Formularza informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis”. 

Należy pamiętać, iż kwestia dopuszczalnej wartości 

pomocy de minimis udzielonej „jednemu przedsiębiorstwu” 

jest również badana na etapie przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie. 

informacje zawarte w opisie projektu 

pozwalają na jednoznaczne udzielenie 

odpowiedzi na pytanie i odpowiedź ta jest 

negatywna. 

 

2. Zgodność projektu z Regionalną 

Strategią Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 
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• Czy projekt zakłada realizację działań z obszaru 
inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z 
Regionalną Strategią Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 roku?  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy kodów 

PKD definiującej Regionalne Inteligentne Specjalizacje, 

określonej w Regulaminie konkursu.   

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli: 

- kod PKD projektu wskazany we wniosku o 

dofinansowanie (rozumiany jako kod PKD związany z 

przedmiotem/obszarem badań lub zakresem rozwiązania 

objętego zgłoszeniem patentowym) lub 

- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostaną 

wdrożone wyniki prac B+R lub 

- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostanie 

zastosowane rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym 

wpisuje się kody PKD zawarte na liście kodów PKD 

definiującej Regionalne Inteligentne Specjalizacje, 

określonej w Regulaminie konkursu.                                                                    

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 

wyjaśnień oraz ewentualnej poprawy, w 

przypadku gdy opis projektu nie pozwala na 

jednoznaczne stwierdzenie jakiego rodzaju 

działalności dotyczy przedmiot projektu. 

Projekt zostanie oceniony negatywnie bez 

wzywania wnioskodawcy do poprawy, jeżeli 

nie wpisuje się w Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje. 

 

 

 

3. Przedmiot projektu Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt dotyczy zakupu wyników prac B+R, 

zlecenia prac B+R lub dokonania zgłoszenia 

patentowego/wzoru użytkowego? 

• W przypadku projektów z zakresu zakupu wyników 

prac B+R czy wnioskodawca zaplanował w 

projekcie przeprowadzenie prac rozwojowych w 

zakresie przystosowania 

technologii/procesu/produktu do specyfiki 

przedsiębiorstwa?  

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw 

pytań pomocniczych (cząstkowych). 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania 

będzie pozytywna. 

 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca 

zostanie wezwany do złożenia stosownych 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania 

zapisów, w przypadku, gdy informacje 

zawarte w opisie projektu są 
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niejednoznaczne i nie pozwalają na 

dokonanie oceny. 

 

Wnioskodawca nie zostanie wezwany do 

złożenia wyjaśnień i ewentualnego 

skorygowania wniosku w przypadku, gdy 

informacje zawarte w opisie projektu 

pozwalają na jednoznaczne udzielenie 

odpowiedzi na pytanie i odpowiedź ta jest 

negatywna. 

F. KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ 
MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW OGÓŁEM 

Działanie 1.5 Bon na innowacje 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Ochrona własności 

intelektualnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt 

dotyczy dokonania zgłoszenia patentowego lub/i wzoru użytkowego. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała 

na przyznaniu zdefiniowanej z 

góry liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 7 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W ramach projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego. 

 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca wykazał 

dokonanie zgłoszenia patentowego we wskaźniku rezultatu 

bezpośredniego „Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych”. 

4 

W ramach projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia wzoru użytkowego. 

 

3 



Załącznik do Uchwały nr 246/2019 Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  

na lata 2014-2020 z dnia 21 lutego 2019 r. 

 

5 
 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy wnioskodawca wykazał 

dokonanie zgłoszenia wzoru użytkowego we wskaźniku rezultatu 

bezpośredniego „Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych”. 

2.  Nakłady na działalność B+R 
oraz współpraca wnioskodawcy 
z innymi podmiotami 
 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy 

wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R oraz czy projekt dotyczy 

współpracy z ośrodkami badawczymi i przyczyni się do podjęcia współpracy 

z jednostką naukową. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała 

na przyznaniu zdefiniowanej z 

góry liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 17 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R. 
 
Do nakładów na działalność B+R należy zaliczyć nakłady wewnętrzne 
(faktycznie poniesione nakłady bieżące oraz nakłady inwestycyjne), jak i 
nakłady zewnętrzne na działalność B+R poniesione przez wnioskodawcę w 
okresie nie dłuższym niż dwa zamknięte lata obrachunkowe poprzedzające 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku nowo utworzonych 
przedsiębiorstw lub wnioskodawców prowadzących działalność 
gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata, do nakładów na działalność 
B+R należy zaliczyć wielkość wydatków poniesionych na działalność B+R 
w okresie faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy wnioskodawca, na dzień 

złożenia wniosku o dofinansowanie udokumentuje wielkość ponoszonych 

nakładów na działalność B+R w okresie nie dłuższym niż dwa zamknięte 

lata obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie 

lub w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw oraz wnioskodawców 

prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata, w 

okresie faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej (sprawozdanie 

GUS PNT-01 lub inne dokumenty z których jasno będzie wynikało, iż 

4 
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wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R w określonej, 

deklarowanej przez wnioskodawcę wysokości). 

Projekt przyczyni się do podjęcia przez wnioskodawcę współpracy z 
jednostką naukową (z którą wnioskodawca do tej pory nie współpracował i 
dzięki projektowi – współpraca zostanie rozpoczęta).  Współpraca powinna 
być wynikiem działań realizowanych w projekcie.   
 

Jednostki naukowe oznaczają podmioty o których mowa w art. 7 ust. 1, 
pkt. 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.):  

- uczelnie; 

- federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 

- Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475); 

- instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) 
ustawy, o której mowa w pkt 3; 

- instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 

- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych 
ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

- Polska Akademia Umiejętności. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy w wyniku realizacji 
projektu zostanie podjęta współpraca przez wnioskodawcę z jednostką 
naukową (dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw które do tej pory nie 
współpracowały z daną jednostką naukową i dzięki projektowi – rozpoczną 
współpracę).  
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy nawiązanie współpracy 

znajdzie odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego „Liczba 

przedsiębiorstw, które podjęły współpracę z jednostkami naukowymi”.  

5 

Projekt dotyczy współpracy z ośrodkami badawczymi. 
 
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy w ramach wspartego 
projektu zostanie podjęta przez wnioskodawcę współpraca z ośrodkami 
badawczymi. 

8 
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Ośrodki badawcze – organizacje, w których działalność B+R jest główną 
aktywnością (źródło: KE: The Programming Period 2014–2020 – Guidance 
document on monitoring and evaluation – European Regional 
Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and 
Recommendations), o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 
651/2014.  
 
Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy nawiązanie współpracy 
znajdzie odzwierciedlenie we wskaźniku produktu „Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)”.  

3.  Doświadczenie wnioskodawcy  Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy 

wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała 

na przyznaniu zdefiniowanej z 

góry liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 4 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

 

Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy wnioskodawca na dzień 

złożenia wniosku udokumentuje, że zrealizował lub jest w trakcie realizacji 

projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych (np. posiada 

podpisane umowy o dofinansowanie). 

4 

4. Wdrożenie innowacji 

produktowych lub procesowych 

po zakończeniu realizacji 

projektu  

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy 

wnioskodawca wdroży innowację produktową lub procesową powstałą  w 

wyniku  realizacji projektu na koniec 12 miesiąca od zakończenia okresu 

realizacji projektu. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 
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 możliwości uzyskania 

dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała 

na przyznaniu zdefiniowanej z 

góry liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 7 pkt.) 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt dotyczy wprowadzenia innowacji produktowej/ procesowej 
powstałej w wyniku  realizacji projektu na koniec 12 miesiąca od 
zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji o 
dofinansowaniu projektu.  
 

Przez innowację zgodnie z Podręcznikiem Oslo, Zasady gromadzenia i 

interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie z 2005 roku, 

wspólna publikacja OECD oraz Eurostatu) należy rozumieć wdrożenie 

nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 

procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w 

praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z 

otoczeniem. 

Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe 

lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. 

Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji 

technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, 

łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. 

Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w 

przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych metod produkcji. Do 

tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń 

oraz/lub oprogramowania. 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy deklaracja wprowadzenia 

innowacji na koniec 12 miesiąca od zakończenia okresu realizacji  projektu 

znajdzie odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu bezpośredniego „Liczba 

wprowadzonych innowacji produktowych” lub „Liczba wprowadzonych 

innowacji procesowych”. 

7 
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5. Intensywność B+R Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt 

wpisuje się w dziedzinę gospodarczą o wysokim lub średnio-wysokim 

poziomie intensywności B+R. 

 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała 

na przyznaniu zdefiniowanej z 

góry liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 6 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt dotyczy wyłącznie dziedziny gospodarczej o wysokim poziomie 

„intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin gospodarczych o 

wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na potrzeby oceny 

wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020” 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli: 

- kod PKD projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie (rozumiany 

jako kod PKD związany z przedmiotem/obszarem badań lub zakresem 

rozwiązania objętego zgłoszeniem patentowym) lub 

- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostaną wdrożone wyniki prac 

B+R lub 

- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostanie zastosowane 

rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym dotyczy wyłącznie dziedziny 

gospodarczej o wysokim poziomie „intensywności B+R” zgodnie z 

„Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności 

B+R” sporządzonym na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w 

ramach RPO WL 2014-2020. ”Przyznanie punktów w tym podkryterium 

wyklucza możliwość uzyskania punktów w podkryterium: ,,Projekt dotyczy 

dziedziny gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim poziomie 

„intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin gospodarczych o 

wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na potrzeby oceny 

wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”. 

6 
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Projekt dotyczy dziedziny gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim 

poziomie „intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin 

gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na 

potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020” 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli: 

- kod PKD projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie (rozumiany 

jako kod PKD związany z przedmiotem/obszarem badań lub zakresem 

rozwiązania objętego zgłoszeniem patentowym) lub 

- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostaną wdrożone wyniki prac 

B+R lub 

- kod PKD działalności gospodarczej, w której zostanie zastosowane 

rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym dotyczy dziedziny 

gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim poziomie „intensywności 

B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie 

„intensywności B+R” sporządzonym na potrzeby oceny wniosków o 

dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020” 

Przyznanie punktów w tym podkryterium wyklucza możliwość uzyskania 

punktów w podkryterium: ,,Projekt dotyczy wyłącznie dziedziny 

gospodarczej o wysokim poziomie „intensywności B+R” zgodnie z 

„Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności 

B+R” sporządzonym na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w 

ramach RPO WL 2014-2020”. 

4 

6. Oddziaływanie na ochronę 

środowiska i inne polityki 

horyzontalne 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników.  

Kryterium punktuje projekty, w ramach których zaplanowano zgłoszenie 

patentowe/wzoru użytkowego lub zaplanowano zakup wyników prac B+R 

lub zlecono przeprowadzenie prac B+R z zakresu nowoczesnych, 

energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, rozwiązań 

dotyczących zastosowania technologii przyjaznych środowisku 

przyrodniczemu lub rozwiązań korzystnie oddziaływujących na środowisko 

przyrodnicze, a także wpływających na rozwój odnawialnych źródeł energii. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała 

na przyznaniu zdefiniowanej z 

góry liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 12 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 
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Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym/wzoru użytkowego lub wyniki 

prac B+R (nabywane lub zlecone) dotyczą odnawialnych źródeł energii. 

3 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym/wzoru użytkowego lub wyniki 

prac B+R (nabywane lub zlecone) dotyczą rozwiązań zmniejszających 

negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (np. zmniejszających 

ilość wykorzystywanych zasobów). 

3 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym/wzoru użytkowego lub wyniki 

prac B+R (nabywane lub zlecone) dotyczą zmniejszania ilości lub 

uciążliwości odpadów. 

3 

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym/wzoru użytkowego lub wyniki 

prac B+R (nabywane lub zlecone) przyczyniają się do zwiększenia 

dostępności, funkcjonalności (użyteczności) produktu/rozwiązania 

technicznego dla osób niepełnosprawnych. 

3 

7. Status wnioskodawcy Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu określonej liczby punktów w 

zależności od statusu przedsiębiorstwa wnioskodawcy określonego na 

podstawie Zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 

dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003). 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na przyznaniu 

zdefiniowanej z góry liczby 

punktów (maksymalnie można 

uzyskać 15 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca posiada status mikro przedsiębiorstwa 15 

Wnioskodawca posiada status małego przedsiębiorstwa 12 

8. Termin zakończenia realizacji 

projektu 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie okres 

realizacji projektu. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  
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Ocena kryterium będzie polegała 

na przyznaniu zdefiniowanej z 

góry liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 6 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt zostanie zakończony nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty 

jego rozpoczęcia. 

 

Punkty zostaną przyznane w przypadku gdy data finansowego zakończenia 

będzie nie późniejsza niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu 

wskazanego we wniosku o dofinansowanie. 

 

Okres realizacji projektu będzie podlegał monitorowaniu oraz kontroli po 

podpisaniu umowy o dofinansowanie.  

6 

9. Analiza popytu i 

konkurencyjności 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy 

wnioskodawca przeprowadził badanie rynku i analizę konkurencyjności, w 

celu rozpoznania faktycznego popytu i konkurencji. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  

Ocena kryterium będzie polegała 

na przyznaniu zdefiniowanej z 

góry liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Wnioskodawca zapewnia o skutecznej sprzedaży produktu/usługi objętych 

projektem poprzez analizę popytu opartą o badania rynkowe (własne lub 

przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne) oraz w oparciu o analizę 

konkurencyjności wskazujące, że produkt znajdzie odpowiednią liczbę 

klientów. 

10 
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Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca na 

dzień złożenia wniosku o dofinansowanie przedstawi w dokumentacji 

aplikacyjnej rzetelną analizę popytu i konkurencyjności. 

10. Nowe produkty/usługi Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz załącznikach. 
W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy 

wnioskodawca w wyniku realizacji projektu wprowadzi przynajmniej jeden 

nowy produkt/usługę/technologię. 

Kryterium fakultatywne – 
spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania (tj. przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania 
dofinansowania).  
Ocena kryterium będzie polegała 

na przyznaniu zdefiniowanej z 

góry liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 10 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona przynajmniej jedna 
nowa usługa/jeden nowy produkt/jedna nowa technologia dla 
wnioskodawcy lub dla rynku. 
 
Punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt będzie dotyczył 
wyłącznie wprowadzenia znacząco ulepszonych 
produktów/usług/technologii. 
 
Wprowadzenie przynajmniej jednej nowej usługi lub jednego nowego 

produktu musi znaleźć odzwierciedlenie we wskazanych we wniosku o 

dofinansowanie wskaźnikach, w tym: „Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)” lub 

„Liczba przedsiębiorstw objętych wsparcie w celu wprowadzenia produktów 

nowych dla rynku (CI28). 

10 

11. Wkład własny Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja kryterium polegać będzie na obliczeniu właściwej wartości 

punktowej, która przysługuje wnioskodawcy za obniżenie wnioskowanego 

procentowego poziomu dofinansowania ze środków UE w stosunku do 

maksymalnego dopuszczalnego poziomu wsparcia. 

Kryterium fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania).  
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Ocena kryterium będzie polegała 

na przyznaniu zdefiniowanej z 

góry liczby punktów (maksymalnie 

można uzyskać 6 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Poziom wnioskowanego dofinansowania został obniżony poniżej 

maksymalnego dopuszczalnego poziomu. 

Za każde 3% (punkty procentowe) obniżenia poziomu dofinansowania 

poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu procentowego wsparcia 

przyznany zostanie 1 pkt. – maksymalnie 6 pkt. 

6 

G. KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

(zawarte zostaną we wszystkich kartach ocen merytorycznych i dotyczyć będą wszystkich ocenianych projektów) 

Działanie 1.5 Bon na innowacje 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

    

1.  Ochrona własności 

intelektualnej. 

Jaką liczbę punktów przyznano w kryterium „Ochrona 
własności intelektualnej”?  
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, 

które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium „Ochrona 

własności intelektualnej”.  

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, 
najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość 
alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie 
pozwala na zatwierdzenie do dofinansowania 
wszystkich projektów, o wyborze projektu do 
dofinansowania decydują kryteria rozstrzygające.  
Jeżeli przedmiotowe kryterium nie rozstrzyga kwestii 

wyboru projektu do dofinansowania, wówczas 

stosuje się drugie kryterium rozstrzygające.  

2.  Stopa bezrobocia na 

obszarze realizacji projektu.  

 

Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym planowana 

jest realizacja projektu?  

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, 

których realizację zaplanowano w powiecie województwa 

lubelskiego, w którym jest najwyższa stopa bezrobocia. 

W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w 

infrastrukturę wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 

wnioskodawcom, którzy posiadają główną siedzibę, oddział lub 

zakład (zgodnie z dokumentami rejestrowymi wnioskodawcy) w 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, 

najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość 

alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala 

na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich 

projektów, o wyborze projektu do dofinansowania 

decydują kryteria rozstrzygające.  

Jeżeli przedmiotowe kryterium nie rozstrzyga kwestii 

wyboru projektu do dofinansowania, wówczas 

stosuje się trzecie kryterium rozstrzygające. 



Załącznik do Uchwały nr 246/2019 Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  

na lata 2014-2020 z dnia 21 lutego 2019 r. 

 

15 
 

powiecie na terenie województwa lubelskiego, w którym jest 

najwyższa stopa bezrobocia. 

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada zarówno siedzibę, 

jak i oddział/y lub zakład/y na terenie województwa lubelskiego 

do weryfikacji przyjmuje się stopę bezrobocia dla powiatu, w 

którym znajduje się główna siedziba wnioskodawcy.  

W przypadku, gdy wnioskodawca główną siedzibę posiada na 

terenie poza województwem lubelskim, natomiast na terenie 

województwa lubelskiego posiada oddziały bądź zakłady w kilku 

powiatach do weryfikacji kryterium przyjmuje się stopę 

bezrobocia dla powiatu, który wnioskodawca wskazał we 

wniosku o dofinansowanie jako lokalizację projektu.  

 

Do weryfikacji przyjmuje się stopę bezrobocia na podstawie 

danych Głównego Urzędu Statystycznego „Bezrobotni oraz 

stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” 

według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc 

rozpoczęcia naboru wniosków) na podstawie wskaźnika „Stopa 

bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”.   

3.  Wnioskowany poziom 

dofinansowania. 

Ile wynosi różnica pomiędzy maksymalnym procentowym 

poziomem wsparcia (dopuszczalnym zgodnie ze 

„Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 2014-

2020" i Regulaminem konkursu) a procentowym poziomem 

wsparcia wnioskowanym w ramach projektu? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w 

których różnica pomiędzy wartością maksymalnego 

dopuszczalnego procentowego poziomu wsparcia a wartością 

procentowego poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach 

projektu jest najwyższa. 

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą, 

najniższą pozytywną liczbę punktów, a wartość 

alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala 

na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich 

projektów, o wyborze projektu do dofinansowania 

decydują kryteria rozstrzygające.  

W przypadku, gdy na podstawie kryteriów 

rozstrzygających nadal nie jest możliwe ustalenie 

kolejności uszeregowania wniosków, wówczas o 

wyborze projektu do dofinansowania decyduje 

losowanie. 

 


