
 

Załącznik do Uchwały nr 271/2019 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  
na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2019 r.   

  

II. OCENA MERYTORYCZNA 

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR 

WDRAŻANE PRZEZ LAWP 

E. KRYTERIA TECHNICZNE SPECYFICZNE  

W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o wyjaśnienie i ewentualne skorygowanie zapisów. 

3.5 Bon na doradztwo 

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”, „NIE 

DOTYCZY”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

• Czy przyznanie wnioskodawcy dofinansowania w formie 

pomocy de minimis 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 formie pomocy de minimis 

w projekcie, przeliczonego po kursie EUR z dnia rozpoczęcia 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania (jeśli 

dotyczy). 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na pytanie będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 

wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień i 

ewentualnego skorygowania zapisów jedynie w 

przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 

projektu są niejednoznaczne. 
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naboru wniosków o dofinansowanie w ramach danego 

konkursu.  

Przez „jedno przedsiębiorstwo” należy rozumieć 

wnioskodawcę oraz wszystkie jednostki gospodarcze 

powiązane z wnioskodawcą jednym ze stosunków 

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 formie 

pomocy de minimis 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. 

2.  Specjalistyczne usługi 

doradcze 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 

polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczy 

zakupu specjalistycznych usług doradczych mających na celu 

zwiększenie konkurencyjności oraz produktywności MŚP.  

Przez specjalistyczne usługi doradcze rozumie się usługi 

doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego, 

które nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi 

przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa 

podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 

Ocenie podlegać będzie: 

• Czy projekt dotyczy zakupu usług specjalistycznego 

doradztwa od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.: 

- prawa własności intelektualnej 

- prawa zamówień publicznych 

- optymalizacji kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej  

- procesów przekształceniowych spółek poprzez 

stosowanie nowoczesnych rozwiązań 

umożliwiających redukcję kosztów działalności 

rynkowej 

- wzmocnienia procesów sprzedaży 

- usług HR służących poprawie funkcjonowania 

przedsiębiorstwa poprzez wdrożenia narzędzi HR 

- prowadzenia działalności gospodarczej w 

początkowej jej fazie, rozwoju produktu/usługi oraz 

umocnienia pozycji rynkowej 

- internacjonalizacji sprzedaży 

- automatyzacji produkcji przedsiębiorstwa 

- monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, 

mających na celu określenie kierunków dalszego 

rozwoju przedsiębiorstwa 

- uzyskiwania certyfikatów jakości 

- wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania 

jakością 

- oceniania procesów sprzedaży 

- wyszukania i oceny potencjalnych partnerów 

dystrybucyjnych i produkcyjnych 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 

odpowiedź na pytanie będzie pozytywna. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 

wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień i 

ewentualnego skorygowania zapisów jedynie w 

przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 

projektu są niejednoznaczne. 



    
Załącznik do Uchwały nr 271/2019 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  

na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2019 r.   

4 

- nowych rynków regionalnych, krajowych i 

międzynarodowych, w tym opracowania strategii 

rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej 

- pozyskania partnerów technologicznych i 

biznesowych 

- wprowadzania systemów informatycznych, w tym 

wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT 

- wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym 

audyt/optymalizacja kosztów i procesów 

- rozwijania produktów i usług w sektorze kreatywnym 

- uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych 

programach badawczych 

- monitorowania wdrażania technologii lub realizacji 

umowy oraz innych aspektów pomocy 

powdrożeniowej 

- zakładania firm typu spin - off (przedsiębiorczość 

akademicka) 

- komercjalizacji wyników badań 

- audytu technologicznego 

- pomocy w zdobywaniu finansowania dla 

innowacyjnych przedsięwzięć (venture capital, 

kredyty) 

- wdrażania nowych usług i produktów 

- pośredniczenia w kontaktach między 

przedsiębiorstwami a naukowcami (transfer wiedzy) 

- pomocy we wdrażaniu eko – innowacji. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku o 

dofinansowanie oraz załączników. 

3.  Wzrost konkurencyjności i 

produktywności 

przedsiębiorstwa 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie 

polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie:  

• Czy wnioskodawca zidentyfikował i zdefiniował potrzeby 

rozwojowe w kontekście prowadzonej działalności? 

• Czy wybór specjalistycznych usług doradczych wynika ze 

strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub z analizy rynku?  

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. 
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• Czy zakupione usługi doradcze będą miały wpływ na 

konkurencyjność i produktywność przedsiębiorstwa? 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach. 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

jednokrotnej poprawy. Wnioskodawca zostanie 

wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień i 

ewentualnego skorygowania zapisów jedynie w 

przypadku, gdy informacje zawarte w opisie 

projektu są niejednoznaczne. 

F. KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ 

MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW OGÓŁEM 

3.5 Bon na doradztwo 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność projektu z 

Regionalną Strategią Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 

2020 r. 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz załączników. 

Weryfikacja kryterium polegać będzie na sprawdzeniu w jakim 

obszarze działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie 

pozyskane doradztwo i czy wpisuje się on w inteligentne 

specjalizacje regionu zgodne z Regionalną Strategią Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 2020 roku?  

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie czy projekt zakłada pozyskanie doradztwa, które 

znajdzie zastosowanie w obszarach inteligentnych 

specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią 

Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku.   

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 18 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu 

zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 roku. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy  

planowane do zakupu usługi doradcze znajdą zastosowanie w 

działalności  gospodarczej wnioskodawcy, która wpisuje się w 

regionalne inteligentne specjalizacje określone w Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. 

18 
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2. 2

. 

Nowopowstałe 

przedsiębiorstwo 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie i 

załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie czy wnioskodawca jest nowopowstałym 

przedsiębiorcą. 

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 

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 

gospodarczej w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Punkty nie zostaną przyznane, gdy: 

- wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w okresie 

dłuższym niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

wspólnicy, członkowie organu zarządzającego (w zależności 

od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej), 

prokurenci figurują/ figurowali w rejestrze przedsiębiorców 

(CEIDG, KRS) lub prowadzą/prowadzili działalność 

gospodarczą na podstawie innych przepisów prawa przed 

rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez 

wnioskodawcę. 

4 

3.  Miejsce odprowadzania 

podatku dochodowego 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie adres Urzędu Skarbowego, z którym rozlicza się 

wnioskodawca. 

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 20 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 
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Urząd Skarbowy, do którego wnioskodawca odprowadza 

podatek dochodowy znajduje się na terenie województwa 

lubelskiego. 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 

wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy do Urzędu 

Skarbowego na terenie województwa lubelskiego.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zeznania 

podatkowego złożonego za ostatni zamknięty okres 

obrachunkowy. W przypadku nowopowstałych 

przedsiębiorstw, które nie zamknęły jeszcze pierwszego 

okresu obrachunkowego punkty zostaną przyznane, jeżeli 

wnioskodawca przedłoży dokument potwierdzający zapłatę 

zaliczki na podatek dochodowy do właściwego Urzędu 

Skarbowego na terenie województwa lubelskiego.  

W przypadku spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, punkty 

zostaną przyznane jeżeli wszyscy wspólnicy odprowadzają 

podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie 

województwa lubelskiego. 

20 

4.  Wysokospecjalistyczne usługi  Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie, czy w ramach projektu wnioskodawca zaplanował  

zakup  przynajmniej jednej usługi w zakresie komercjalizacji, 

zarządzania jakością  i/lub internacjonalizacji.  

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 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 

wnioskodawca zadeklaruje zakup usługi doradczej z poniżej  

wymienionego zakresu: 

- prawa własności intelektualnej 

- internacjonalizacji sprzedaży 

- uzyskiwania certyfikatów jakości 

- wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania 

jakością  

10 
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- uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych 

programach badawczych 

- monitorowania wdrażania technologii lub realizacji 

umowy oraz innych aspektów pomocy 

powdrożeniowej 

- komercjalizacji wyników badań 

- audytu technologicznego 

- nowych rynków regionalnych, krajowych i 

międzynarodowych, w tym opracowania strategii 

rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej. 

- pośredniczenia w kontaktach między 

przedsiębiorstwami a naukowcami (transfer wiedzy) 

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy w ramach 

projektu wnioskodawca zaplanuje uzyskanie przynajmniej 

jednej usługi doradczej w ww. zakresie.  

5.  Udokumentowanie efektów 

doradztwa  

 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie czy specjalistyczne doradztwo zakończy się 

sporządzeniem przez firmę doradczą sprawozdania 

podsumowującego, raportu końcowego lub opisu rezultatów z 

zakresu przeprowadzonej specjalistycznej usługi doradczej.  

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 14 pkt.). 

Metody pomiaru Możliwe punkty 

Doradztwo specjalistyczne ma być procesem prowadzącym 

do realizacji jasno określonych celów i powinno przyczyniać 

się do rozwoju wiedzy i kompetencji pracowników 

wnioskodawcy lub też być wykorzystane do realizacji 

określonych celów biznesowych.  

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy 

wnioskodawca zadeklaruje zakup usługi/usług doradczych, 

których elementem końcowym będzie sporządzenie przez 

firmę doradczą sprawozdania podsumowującego, raportu 

14 
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końcowego lub opisu rezultatów z zakresu przeprowadzonej 

usługi doradczej.  

Aby uzyskać punkty w tym kryterium wszystkie zaplanowane 

usługi doradcze muszą zakończyć się udokumentowaniem 

efektów doradztwa. Powyższe będzie weryfikowane na etapie 

realizacji i kontroli projektu.   

6.  Kompleksowość doradztwa Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać  

będzie kompleksowość uzyskanego specjalistycznego 

doradztwa, co wpłynie na wzrost konkurencyjności oraz 

podniesienie jakości i efektywności zarządzania 

przedsiębiorstwem. Premiowane będą projekty obejmujące 

zakup usług doradczych z więcej niż jednego obszaru 

specjalistycznego doradztwa, zgodnego z Regulaminem 

konkursu. 

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 

Punkty zostaną przyznane w zależności od stopnia 

kompleksowości projektu zgodnie z przyjętą metodologią: 

12 pkt – jeżeli w ramach projektu wnioskodawca  dokona 

zakupu usług w zakresie 3 lub więcej różnych 

obszarów specjalistycznego doradztwa. 

10 pkt – jeżeli w ramach projektu wnioskodawca  dokona 

zakupu usług w zakresie przynajmniej 2 różnych 

obszarów specjalistycznego doradztwa. 

12 

7.  Rozwój TIK Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie czy zakres specjalistycznego doradztwa dotyczy  

nowoczesnych technologii informacyjnych lub 

komunikacyjnych. 

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.). 
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Metody pomiaru Możliwe punkty 

Specjalistyczna usługa doradcza planowana do zakupu w 

ramach projektu dotyczy zastosowania lub wykorzystania 

nowoczesnych technologii informacyjnych lub 

komunikacyjnych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.  

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy zakres 

doradztwa obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjnych lub 

komunikacyjnych w działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa. Samo wykorzystanie sprzętu 

komputerowego lub zastosowanie technik informacyjnych i 

komunikacyjnych przy prowadzeniu usługi doradztwa nie 

stanowi podstawy do przyznania punktów w ramach tego 

kryterium. 

4 

8.  Oddziaływanie na ochronę 

środowiska 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników.  

Kryterium punktuje projekty dotyczące zakupu 

specjalistycznych usług doradczych obejmujących 

zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.    

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 

Specjalistyczna usługa doradcza planowana do zakupu w 

ramach projektu dotyczy zastosowania rozwiązań 

oddziaływujących pozytywnie  na ochronę środowiska.  

Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy specjalistyczna 

usługa doradcza obejmuje zagadnienia z zakresu 

zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze (np. zmniejszenia ilości wykorzystywanych 

zasobów,  zmniejszania ilości lub uciążliwości odpadów, 

zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

itp.). 

4 



    
Załącznik do Uchwały nr 271/2019 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  

na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2019 r.   

11 

9.  Status wnioskodawcy 

 

Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników.  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie 

czy wnioskodawca należy do sektora mikroprzedsiębiorstw lub 

małych przedsiębiorstw.  

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 status mikroprzedsiębiorstwa lub 

małego przedsiębiorstwa.  

Kryterium uważa się za spełnione, w przypadku gdy 

wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub 

małego przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów zał. I 

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. 

4 

10.  Komplementarność projektów Kryterium punktowe. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie i 

załączników. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać 

będzie powiązanie przedmiotowego projektu z innymi 

projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez 

wnioskodawcę. 

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 

Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z 

innymi projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez 

wnioskodawcę . 

Punkty zostaną przyznane wyłącznie w przypadku 

jednoznacznego i precyzyjnego wykazania przez 

wnioskodawcę spójności celów planowanego do realizacji 

projektu z celami pozostałych realizowanych/zrealizowanych 

przez wnioskodawcę projektów. 

4 
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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 w odniesieniu do wybranej 

przez wnioskodawcę podstawy  prawnej wnioskowanej 

pomocy.  

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 

Poziom wnioskowanego dofinansowania został obniżony 

poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu. 

Za każdy 1% (punkt procentowy) 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) 

3.5 Bon na doradztwo 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność projektu z 

Regionalną Strategią Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 

2020  

Czy projekt zakłada pozyskanie doradztwa, które znajdzie 

zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu 

zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 roku? 

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, 

które uzyskały punkty w kryterium „Zgodność projektu z 

Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 

2020”. 

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 
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2.  Stopa bezrobocia 

 

Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym 

przedsiębiorstwo posiada siedzibę lub oddział wskazany jako 

lokalizacja projektu?  

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane 

przedsiębiorstwu, które posiada siedzibę lub oddział (w 

przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – 

miejsce prowadzenia działalności) na terenie województwa 

lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o 

dofinansowanie, a miejsce siedziby lub oddziału (w przypadku 

jednoosobowej działalności gospodarczej – miejsce 

prowadzenia działalności) wskazany jako lokalizacja projektu 

w powiecie województwa lubelskiego, w którym jest najwyższa 

stopa bezrobocia. 

Do weryfikacji przyjmuje się stopę bezrobocia na podstawie 

danych GUS „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 %”. 

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. 

3.  Wnioskowany poziom 

dofinansowania  

Ile wynosi różnica pomiędzy maksymalnym procentowym 

poziomem wsparcia (dopuszczalnym zgodnie z 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 w 

odniesieniu do wybranej przez wnioskodawcę podstawy  

prawnej wnioskowanej pomocy a wartością procentowego 

poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest 

najwyższa. 

Ww. różnicę wyraża się w punktach procentowych. 

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. 

 


