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Lp.

KRYTERIUM

C

SKALA PUNKTOWA

PRZYZNANA
PUNKTACJA

UZASADNIENIE EKSPERTA

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE

1 pkt - wpływ na eliminowanie
negatywnego wpływu zagrożeń i/lub
wpływ na wykorzystanie szans
zdiagnozowanych w analizie SWOT
dla danej inteligentnej specjalizacji

1.

Projekt wykazuje wpływ
na rozwój co najmniej
jednej inteligentnej
specjalizacji
województwa
warmińsko-mazurskiego

1 pkt - wpływ na wzmocnienie
silnych stron i/lub eliminację słabych
stron zdiagnozowanych w analizie
SWOT dla danej inteligentnej
specjalizacji 1
1 pkt - dyfuzja wyników projektu na
więcej niż jeden podmiot działający
w obszarze danej inteligentnej
specjalizacji
1 pkt - stworzenie w wyniku projektu
możliwości eksportowych w ramach
danej specjalizacji i/lub generowanie
potencjalnego wzrostu współpracy w
europejskich łańcuchach wartości2
1 pkt - wpływ na kreowanie
współpracy pomiędzy środowiskiem

1

Analizy SWOT dla poszczególnych specjalizacji ujęte są w raportach z Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach inteligentnych specjalizacji
województwa warmińsko-mazurskiego dostępnych na stronie www.ris.warmia.mazury.pl
2 Europejski łańcuch wartości rozumiany jest jako całość działań/ etapów wytwarzania danego produktu w ramach określonej dziedziny działalności przedsiębiorstwa, angażujący podmioty
z krajów europejskich (w tym m.in. producentów surowców, dostawców, podwykonawców, dystrybutorów, klientów, dostawców usług posprzedażowych, jednostki odpowiadające za utylizację/
recykling, itp.) (opracowanie własne na postawie źródeł rozproszonych)
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naukowym, biznesowym,
otoczeniem biznesu, administracją
w obrębie co najmniej jednej
specjalizacji w wyniku realizacji
projektu

2.

Wpływ planowanej do
nabycia usługi na wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa i/lub
jego rozwój

1 pkt – usługa wpłynie na wzrost
eksportu firmy już będącej na rynku
zagranicznym
1 pkt - usługa wpłynie na wejście na
nowe rynki zbytu
1 pkt - usługa wpłynie na poszerzenie
oferty przedsiębiorstwa bądź
skierowani dotychczasowej oferty do
nowych klientów
1 pkt - usługa wpłynie na zmniejszenie
kosztów działalności przedsiębiorstwa
1 pkt - usługa wpłynie na poszerzenie
grupy dostawców, podwykonawców
1 pkt - usługa wpłynie na zmniejszenie
sezonowości sprzedaży oferty
przedsiębiorstwa
0 pkt – usługa nie ma wpływu na
żaden z powyższych obszarów
50 % – 0 pkt

3.

Poziom wkładu
własnego

pow. 50-52 % – 3 pkt

pow. 52-54 % – 4 pkt
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pow. 54 % – 5 pkt

do 1 etatu – 0 pkt

pow. 1 do 4 etatów – 4 pkt

4.

Wzrost zatrudnienia
pow. 4 do 6 etatów – 5 pkt

pow. 6 etatów – 6 pkt

5.

Zarządzanie jakością

0 pkt - brak certyfikatów lub ważność
przedłożonego certyfikatu upłynęła
przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie
2 pkt - udokumentowane posiadanie
certyfikatu jakości

6.

Wpływ na rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów kluczowych
interesariuszy.

0 pkt - projekt przyczynia się do
rozwiązania wybranych problemów
kluczowych interesariuszy w obszarze
objętym projektem
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1 pkt - projekt przyczynia się do
rozwiązania wszystkich
zdiagnozowanych problemów
kluczowych interesariuszy w obszarze
objętym projektem

7.

Wnioskodawca posiada
stronę internetową.

0 pkt - Wnioskodawca nie posiada
strony internetowej
1 pkt - Wnioskodawca posiada stronę
internetową dostępną wyłącznie w
języku polskim
2 pkt - Wnioskodawca posiada stronę
internetową dostępną w języku polskim i
co najmniej jednym języku obcym
0 pkt - projekt realizuje jeden cel

8.

Realizacja kilku
komplementarnych
celów.

1 pkt - projekt realizuje kilka
uzupełniających się celów
wymagających odrębnych działań

SUMA

KRYTERIA MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE

D

1

Zgodność projektu z
zasadami
horyzontalnymi
wynikającymi z RPO
WiM 2014-2020.

0 pkt – projekt nie wykorzystuje
nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK)
1 pkt – dzięki projektowi zostaną
przygotowane systemy informatyczne i
zwiększy się zdolność do ich
użytkowania i/lub nastąpi wykorzystanie
usług telekomunikacyjnych do
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przekazywania i zdalnego przetwarzania
informacji
0 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy
(jeśli dotyczy) nie odprowadza lub nie
będzie odprowadzać żadnego z
podatków w województwie warmińskomazurskim
1 pkt – Wnioskodawca odprowadza
podatek dochodowy (PIT, CIT),
1 pkt – Wnioskodawca odprowadza
podatek od towarów i usług (VAT),
1 pkt - Wnioskodawca odprowadza
podatek od akcyzy,
1 pkt – Wnioskodawca odprowadza
podatek od nieruchomości,
1 pkt – Wnioskodawca odprowadza
podatek od środków transportowych,
1 pkt – Wnioskodawca odprowadza
podatek od czynności
cywilnoprawnych od umowy spółki
2 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy
(jeśli dotyczy) odprowadza lub będzie
odprowadzać w województwie
warmińsko-mazurskim dwa podatki
3 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy
(jeśli dotyczy) odprowadza lub będzie
odprowadzać w województwie
warmińsko-mazurskim trzy lub więcej
podatków
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli
dotyczy) nie zapewnili komunikacji z
interesariuszami projektu w budowaniu
dowolnej formy komunikacji, kontaktu,
wymiany informacji między osobami,
instytucjami i firmami na zasadzie
partnerstwa, który zapewni ich aktywny
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udział w przygotowaniu projektu oraz
branie ich zdania pod uwagę podczas
podejmowania kluczowych decyzji
dotyczących projektu
1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli
dotyczy) zapewnili komunikację z
interesariuszami projektu w budowaniu
dowolnej formy komunikacji, kontaktu,
wymiany informacji między osobami,
instytucjami i firmami na zasadzie
partnerstwa, który zapewni ich aktywny
udział w przygotowaniu projektu oraz
branie ich zdania pod uwagę podczas
podejmowania kluczowych decyzji
dotyczących projektu
0 pkt – w projekcie nie przewidziano
działań efektywnie i racjonalnie
wykorzystujących zasoby naturalne i
stosujących rozwiązania przyjazne
środowisku
1 pkt – w projekcie przewidziano
działania w obszarze ochrony
środowiska mające na celu generowanie
większej wartości przy użyciu mniejszej
ilości materiałów i zastosowaniu innego
sposobu zużycia przyjaznego
środowisku.
0 pkt – w zamówieniach realizowanych/
planowanych do realizacji w ramach
projektu nie wskazano, czy wśród
kryteriów wyboru oferentów będą
kryteria odnoszące się do kwestii
społecznych
1 pkt – w zamówieniach realizowanych/
planowanych do realizacji w ramach
projektu zobowiązano się do stosowania
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kryteriów odnoszących się do kwestii
społecznych
1 pkt – projekt jest realizowany w
partnerstwie lub innej formie współpracy
2 pkt – projekt jest końcowym
elementem wypełniającym ostatnią lukę
w istniejącej infrastrukturze na danym
obszarze

2

Komplementarność
projektu.

1 pkt – projekt bezpośrednio
wykorzystuje produkty bądź rezultaty
innego projektu
1 pkt – projekt pełni łącznie z innymi
projektami tę samą funkcję, dzięki
czemu w pełni wykorzystywane są
możliwości istniejącej infrastruktury
1 pkt – projekt łącznie z innymi
projektami jest wykorzystywany przez
tych samych użytkowników
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli
dotyczy) nie posiadają doświadczenia w
realizacji podobnych projektów lub
przedsięwzięć

3

Doświadczenie w
realizacji podobnych
projektów.

1 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy
(jeśli dotyczy) zrealizowali (zakończyli
i rozliczyli) przynajmniej jeden podobny
projekt lub przedsięwzięcie
współfinansowane ze środków
europejskich od roku 2007

8

SUMA

Osoba oceniająca:
Data:
Podpis:
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