WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
NA LATA 2014-2020
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym
Uchwałą nr 50/538/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2015 r.
z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji:
a. W pkt 1. Status dokumentu:
 usuwa się miejsce promulgacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6
grudnia 2006 r. oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 dotychczasowy adres strony internetowej IŻ RPO WiM „www.rpo14-20.warmia.mazury.pl”
otrzymuje brzmienie „www.rpo.warmia.mazury.pl „;
b. w pkt 4. Ogólne informacje dot. sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy
wykres przedstawiający szacunkowy podział środków na poszczególne osie priorytetowe
RPO WiM otrzymuje brzmienie:

Włączenie Społeczne
172,8
Pomoc Techniczna
67

RPO WiM 2014-2020
Regionalny Rynek Pracy
128

Inteligentna Gospodarka
Warmii i Mazur
320,5

Kadry dla Gospodarki
118,4

Dostęp do Wysokiej
Jakości Usług
Publicznych
80,4

Cyfrowy Region
76,1
Efektywność
Energetyczna
265,3

Obszary
Wymagające
Rewitalizacji
64,8

Infrastruktura
Transportowa
198,8
Kultura i Dziedzictwo
131

Środowisko Przyrodnicze i
Racjonalne
Wykorzystanie Zasobów
105,2

2. W rozdziale II. Opis poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych
Działań/ Poddziałań:
a. Pkt 5 Instytucja pośrednicząca (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Warmińsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”;
b. Pkt 7 Instytucja odpowiedzialna za przekazywanie dofinansowania na rzecz beneficjentów
otrzymuje brzmienie „Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Warmińsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”;
c. W poddziałaniu 1.1, w pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów, dotychczasowe zdanie
„IZ RPO WiM zobowiąże beneficjentów w umowach o dofinansowanie do monitorowania
wskaźnika rezultatu dotyczącego przyrostu przychodów z tytułu współpracy z przedsiębiorcami.”
otrzymuje brzmienie: „IZ RPO WiM zobowiąże beneficjentów w umowach o dofinansowanie do
monitorowania wskaźnika poziomu przychodów z działalności komercyjnej prowadzonej na
wspartej infrastrukturze badawczej.”;
d. w poddziałaniu 1.2.1:
 pkt 6 Typy projektów otrzymuje brzmienie: „Projekty mogą obejmować:
1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz
tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w
tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych,
testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu
stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest
dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest
jeszcze określony), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej
wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej
(np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji,
walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).
W ramach typu 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do
uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych
rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw.
Wsparcie nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że
dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję
poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)1.
Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.
Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczorozwojowych elementem projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 może być
wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. W przypadku projektów realizowanych
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Projekty kończące się etapem pierwszej produkcji będą musiały obejmować co najmniej dwa wcześniejsze poziomy
gotowości technologicznej (TRL’s) wg definicji przyjętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 91) w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
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przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub
przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.”;









e.
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Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu
ze środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział
środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie
projektu.”;
Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje
brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis
(jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis
(jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie
„Min. nie dotyczy, Maks. nie dotyczy”;
pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
(jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie „Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych
(w zależności od wielkości podmiotu): nie dotyczy. Maksymalna wartość wydatków
kwalifikowalnych (w zależności od wielkości podmiotu): Mikro, małe – 1 000 000,00, Średnie –
3 000 000,00, Duże – 5 000 000,00”;
w poddziałaniu 1.2.2:
w pkt. 6 Typy projektów opis Schematu C otrzymuje brzmienie: „Kontrakt B+R” –
dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji
włącznie. Działanie pozwala na finansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych (w
tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych,
testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym
model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze
udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze
określony),. Wsparcie nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się,
że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję
poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)2
Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. Beneficjenci
dokonują zakupu usług badawczych, technologii i wiedzy od jednostek B+R lub podmiotów

Projekty kończące się etapem pierwszej produkcji będą musiały obejmować co najmniej dwa wcześniejsze poziomy
gotowości technologicznej (TRL’s) wg definicji przyjętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 91) w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
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oferujących usługi naukowe i badawczo-rozwojowe. Opracowane rozwiązanie musi być
unikalne i innowacyjne. Usługodawcy mogą pochodzić z regionu, jak i spoza regionu, w tym
z innych krajów UE. Powyższy zakup usług jest obligatoryjny. Dodatkowo wsparcie może być
przeznaczone na finansowanie prac B+R realizowanych przez pracowników firmy. W ramach
części wdrożeniowej finansowane mogą być zakupy środków trwałych niezbędnych do
wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz zakupy wyposażenia laboratoryjnego”;
 W pkt 6 Typy projektów dodaje się zdanie: „Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych
przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu realizowanego
w ramach poddziałania 1.2.2 może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent
wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.”
 W pkt 6 Typy projektów usuwa się zdanie: „We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
Poddziałania 1.2.2 beneficjent zobligowany jest do wykazania, że przeprowadził analizę rynku
w celu konkurencyjnego wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania określone w kryteriach
wyboru projektów.”;
 W pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów(jeśli dotyczy) dodaje się zdanie:
„Beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia podczas wyboru wykonawcy usługi warunków
i kryteriów zapewniających wybór podmiotu z doświadczeniem i możliwościami adekwatnymi
do przedmiotu zamówienia”;
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu
ze środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział
środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje
brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis
(jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis
(jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
f. w poddziałaniu 1.2.3:
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział
środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje
brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z
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aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli
dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli
dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
g. W poddziałaniu 1.3.1
 W pkt 6 Typy projektów dotychczasowe zdanie „Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny
być zgodne ze standardami, akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi, np. z
Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym, czy
standardami opracowanymi dla inkubatorów przedsiębiorczości przez stowarzyszenie
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Wsparcie zostanie przeznaczone na
świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców w celu podnoszenia
standardu a także utrzymania podmiotów na rynku, podnoszenia ich konkurencyjności
i rozwoju.” otrzymuje brzmienie: „Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny być zgodne ze
standardami, akredytacjami, np. z Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub
innym równoważnym, czy standardami opracowanymi dla inkubatorów przedsiębiorczości przez
stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Wsparcie zostanie
przeznaczone na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców w
celu podnoszenia standardu a także utrzymania podmiotów na rynku, podnoszenia ich
konkurencyjności i rozwoju.”;
 W pkt 18 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres
systemu zaliczek dotychczasowe zdanie: „Uproszczone formy rozliczania wydatków nie mają
zastosowania„ zastępuje się zdaniem: „Dopuszcza się stosowanie uproszczonych form
rozliczania wydatków.”;
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków
EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje
brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli
dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli
dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
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 pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie
„Min. nie dotyczy, Maks. nie dotyczy”;
 pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
(jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie „Min nie dotyczy; Max. 5 000 000,00”;
h. w poddziałaniu 1.3.2:
 pkt 6 Typy projektów otrzymuje brzmienie: „Wsparcie skierowane jest do małych i średnich
przedsiębiorstw, funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata, które zamierzają wdrożyć
innowacyjny produkt/ proces, technologię lub usługę. Dotacje przeznaczone są na:
 budowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury,
 nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz wsparcie doradcze lub mentorskie lub szkoleniowe (tzw. „miękkie”) tj. zakup usługi lub
pakietu usług specjalistycznych związanych z planowaną inwestycją (np. z zakresu ekspansji/
umiędzynarodowienia produktu/usługi, prawne/finansowe/marketingowe, w zakresie
technologii i know- how, wyceny wartości technologii itp.). Wsparcie „miękkie” stanowi
obligatoryjny element projektu. Warunkiem realizacji inwestycji jest możliwość wykazania, na
którym etapie jej realizacji i w jaki sposób wykorzystane zostały rezultaty zakupionej usługi tzw.
„miękkiej”. Z obowiązkowego wsparcia miękkiego wyłączone są projekty stanowiące
kontynuację projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 1.3.2 schemat A wg. zasad
obowiązujących do grudnia 2017 r. Oferowane wsparcie ma na celu poprawę konkurencyjności
firm, poprzez m.in. wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub technologii.
Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińskomazurskiego.”;
 pkt 10 Alokacja EU (EUR) otrzymuje brzmienie: „2 278 030,90”;
 pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Zgodnie
z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Wartość
wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na zakup usługi doradczej, mentorskiej,
szkoleniowej (wsparcie „miękkie”) nie może przekroczyć 150.000 zł. i nie może stanowić kwoty
większej niż wartość planowanych wydatków inwestycyjnych (na moment złożenia wniosku o
dofinansowanie). Usługi miękkie nie mogą dotyczyć bieżącej działalności firmy i być związane ze
zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa.”;
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków
EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje
brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli
dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli
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dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie
„Min. 150 000,00, Maks. nie dotyczy”;
 pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
(jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie „Min. 150 000,00; Maks. 1 000 000,00”;
i. w poddziałaniu 1.3.3 w pkt 6 Typy projektów dotychczasowe zdanie: „Wsparcie w formie IF
skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż
3 lata), które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską
i szkoleniową.” Otrzymuje brzmienie: „Wsparcie w formie IF skierowane jest do firm (MŚP)
w początkowej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 3 lata).”;
j. w poddziałaniu 1.3.4:
 w pkt 8 Typy beneficjenta dodaje się typ: „Specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem
przygotowania terenów na potrzeby MŚP)”;
 w pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) usuwa się zdania: „W każdej
umowie o dofinansowanie projektu dotyczącego terenu inwestycyjnego ujęty zostanie
wskaźnik obrazujący pełny poziom wykorzystania powstałej/ zmodernizowanej infrastruktury.
Nieosiągnięcie założonego poziomu wskaźnika na koniec okresu trwałości projektu powodować
będzie konsekwencje polegające na dostosowaniu poziomu dofinansowania do faktycznie
uzyskanych rezultatów.”;
 w pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) dodaje się zdanie: „Wsparcie
podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, gdy teren objęty projektem, nie zostanie
w pełni wykorzystany przez MŚP na koniec okresu trwałości projektu.”;
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział
środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje
brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis
(jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis
(jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
k. W poddziałaniu 1.3.5:
 W pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) dotychczasowe zdanie
„Beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia podczas wyboru Wykonawcy następujących
kryteriów:
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 posiadanie doświadczenia w wykonywanych/ realizowanych usługach związanych z
przedmiotem zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykażą się realizacją:
 min. 10 usług związanych z przedmiotem zamówienia średniorocznie w przypadku
usług doradczych i szkoleniowych
 min. 2 usług, związanych z przedmiotem zamówienia w przypadku usług organizacji
udziału w wydarzeniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstwa
 dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 dysponowanie (lub możliwość pozyskania) wymaganą do realizacji projektu technologią
(jeśli dotyczy).”
otrzymuje brzmienie: „Beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia podczas wyboru
wykonawcy usługi warunków i kryteriów zapewniających wybór podmiotu z doświadczeniem
i możliwościami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia”;


Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu
ze środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział
środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje
brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis
(jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis
(jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
l. w poddziałaniu 1.3.6:
 w pkt 6 Typy projektów dotychczasowe zdanie „Schemat B) przygotowanie i świadczenie
pakietowych usług służących podniesieniu innowacyjności firm (w ramach tego typu przedsięwzięć
również promocja rozwoju technologicznego innowacyjności), w tym inwestycje w infrastrukturę,
wyłącznie w celu świadczenia nowych usług; (profesjonalizacja usług): otrzymuje brzmienie
„Schemat B) przygotowanie i świadczenie pakietowych usług służących podniesieniu
innowacyjności firm (w ramach tego typu przedsięwzięć również promocja rozwoju
technologicznego innowacyjności), w tym inwestycje w infrastrukturę, wyłącznie w celu
świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług; (profesjonalizacja usług)”;
 w pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) dotychczasowe zdanie:
„Warunkiem uzyskania wsparcia przez instytucję otoczenia biznesu będzie ukierunkowanie jej na
świadczenie specjalistycznych usług3 w oparciu o udokumentowane zapotrzebowanie konkretnych
przedsiębiorców, z uwzględnieniem dostępnych standardów świadczenia usług wypracowanych
3
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na poziomie krajowym (w tym zasad odnoszących się do poziomu współfinansowania usług IOB
przez przedsiębiorców)” otrzymuje brzmienie: „Warunkiem uzyskania wsparcia przez instytucję
otoczenia biznesu będzie ukierunkowanie jej na świadczenie specjalistycznych usług4 w oparciu o
udokumentowane zapotrzebowanie konkretnych przedsiębiorców, z uwzględnieniem dostępnych
standardów świadczenia usług (o ile takie standardy zostały wypracowane).”;
Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków
EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie:
„Schemat A. Nie dotyczy; Schemat B. Nie dotyczy”;
pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
(jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Schemat A. Min. nie dotyczy, Max. 500 000,00; Schemat B.
Min. nie dotyczy, Max. 6 000 000,00”;
w poddziałaniu 1.4.1:
w pkt 6 Typy projektów dotychczasowe zdanie: „Schemat C sieciowe projekty promocji
gospodarczej, tj. produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa z województwa
warmińsko-mazurskiego (projekty realizowane wspólnie przez min. 3 MŚP lub w przypadku
realizacji projektu przez IOB – przy zaangażowaniu min. 3 MŚP)” otrzymuje brzmienie: „Schemat
C sieciowe/ partnerskie projekty promocji gospodarczej, tj. produktów i usług oferowanych przez
przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego (projekty realizowane wspólnie przez
min. 3 MŚP lub w przypadku realizacji projektu przez IOB lub specjalną strefę ekonomiczną – przy
zaangażowaniu min. 3 MŚP)”;
w pkt 8 Typy beneficjenta, w schemacie C dodaje się typ: „Specjalne strefy ekonomiczne”;
w pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) dotychczasowe zdanie: „W
przypadku, gdy beneficjentem jest IOB – promocja oferty gospodarczej (produktów i usług) może
dotyczyć wyłącznie działalności zaangażowanych (min. 3) MŚP prowadzonej na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego” otrzymuje brzmienie „W przypadku, gdy beneficjentem
jest IOB lub specjalna strefa ekonomiczna – promocja oferty gospodarczej (produktów i usług)
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może dotyczyć wyłącznie działalności zaangażowanych (min. 3) MŚP prowadzonej na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego.”;
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków
EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
n. w poddziałaniu 1.4.2:
 w pkt 6 Typy projektów dotychczasowe zdanie: „Projekty mogą obejmować wydatki na
przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne
niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty, przez które rozumie się wydatki mające
na celu dostosowanie dotychczasowej oferty (produktu lub usługi) do potrzeb pakietu.” otrzymuje
brzmienie: „Projekty mogą obejmować wydatki na „menadżera pakietu” (w formie usługi
polegającej na wspieraniu i organizowaniu procesu przygotowania pakietu), przygotowanie
zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne
inwestycje związane z pakietowaniem oferty, przez które rozumie się wydatki mające na celu
dostosowanie dotychczasowej lub planowanej nowej oferty (produktu lub usługi) do potrzeb
pakietu.”;
 w pkt 19 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa
podstawa prawna) dodaje się pozycję: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020”;
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków
EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
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Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
 pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie:
„Schemat A Min. 8 200 600,00 Maks. Nie dotyczy Schemat B Nie dotyczy”;
 pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
(jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Schemat A. Min. 8 200 600,00 Maks. 16 401 200,00;
Schemat B. Min. nie dotyczy Maks. 1 700 000,00”;
o. w poddziałaniu 1.4.3:
 pkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie: „2 000 000,00”;
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków
EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
 pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Min.
Nie dotyczy, Maks. Nie dotyczy”;
 pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
(jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Min. nie dotyczy, Maks. 1 000 000,00”;
p. w poddziałaniu 1.4.4:
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków
EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
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obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
 pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Min.
Nie dotyczy, Maks. Nie dotyczy”;
 pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
(jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Min. nie dotyczy, Maks. 1 800 000,00”;
q. w poddziałaniu 1.5.1:
 pkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie: „39 500 000,00”;
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków
EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
r. W poddziałaniu 1.5.2:
 Pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze
środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków
EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.”;
 Pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
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 Pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych otrzymuje
brzmienie: „Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu.”;
 pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Min.
Nie dotyczy, Maks. Nie dotyczy”;
 pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
(jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Min. nie dotyczy, Maks. 3 000 000,00”;
s. w poddziałaniu 1.5.3 w pkt 6 Typy projektów dotychczasowe zdanie: „Wsparcie udzielane w formie
IF skierowane jest do przedsiębiorstw inwestujących w:
 maszyny i sprzęt produkcyjny w celu poszerzenia lub uatrakcyjnienia oferty produktowej lub
usługowej
 nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
 innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii
i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących,
innowacji w skali przedsiębiorstwa.”
otrzymuje brzmienie: „Wsparcie udzielane w formie IF skierowane jest do przedsiębiorstw
wykorzystujących kapitał zewnętrzny do podniesienia swojej konkurencyjności (w tym m.in. dzięki
technologiom informacyjno-komunikacyjnym).”. Usuwa się zdanie: „W ramach ww. przedsięwzięć
możliwe będą również inwestycje w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu”;
3. Rozdział III Indykatywny plan finansowy otrzymuje brzmienie:
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b

c

Oś
Priorytetowa
1.

d

320543756,00

0,00

320
543
756,00

\0,00

Działanie
1.1.

11a

42 992 646,00

0,00

42 992
646,00

00,00

Działanie
1.2

11b

51 798 369,00

0,00

51 798
369,00

00,00

10 625 852,60

0,00

10 625
852,60

0,00

31 172 516,40

0,00

10 000 000,00

0,00

Poddziałanie
1.2.1
Poddziałanie
1.2.2
Poddziałanie
1.2.3
Działanie
1.3
Poddziałanie
1.3.1
Poddziałanie
1.3.2
Poddziałanie
1.3.3
Poddziałanie
1.3.4
Poddziałanie
1.3.5
Poddziałanie
1.3.6

33a

61 968 743,00
24 426 384,10

0,00
0,00

2 278 030,90

0,00

10 887 500,00

0,00

12 591 309,00

0,00

6 724 818,53

0,00

5 060 700,47

0,00

31 172
516,40
10 000
000,00
61 968
743,00
24 426
384,10
2 278
030,90
10 887
500,00
12 591
309,00
6 724
818,53
5 060
700,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

e

f

g

=f+k

=g+h+i+j

57 312 685,18

18 177 090,31

7 586 937,53

7 586 937,53

9 140 888,65

1 875 150,46

5 501 032,31
1 764 705,88
11 681 800,52

h

i

j

k

746
140,00

1 764
705,89

1 110 997,85

0,00

0,00

0,00

1 764 705,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

746
140,00

0,00

0,00

0,00

1 764 705,88
7 060 741,01

1 110 997,85
0,00

14 555 246,57

7 586 937,53

1 764 705,88
5 203 603,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 857 137,85

746
140,00

0,00

1 110 997,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

893 064,79

0,00

50 579 583,53

4 310 538,37

0,00

893 064,79

60 939 257,65

1 875 150,46

12 501 003,06

5 501 032,31

36 673 548,71

0,00
4 621 059,51
0,00

11 764 705,88
73 650 543,52
28 736 922,47

402 005,45
2 680 036,35
1 921 323,53

12 808 823,53

1 110 997,85

15 559 444,70

1 186 732,68

7 911 551,21
5 953 765,26

n

o

=a-o
298 746 782,00

n/d

nr kategorii interwencji

Rezerwa
wykonania

Wsparcie
UE

Główna
alokacja

Wsparcie
UE

Szacowany
poziom
cross-financingu (%)
m

377 856 441,18

7 376 182,77

1 921 323,53
2 968 135,70

39 135 594,87

1 764 705,88

4 310 538,37

893 064,79

l
=a+e

4 310 538,37
402 005,45

1 186 732,68

Krajowe środki prywatne

inne

budżet pozostałych jst

budżet województwa

budżet
państwa

ogółem

ogółem

EFS

EFRR

FS

ogółem

Priorytet inwestycyjny

a
=b+c+d

Krajowe środki publiczne

Finansowanie ogółem

Wkład
krajowy

Wsparcie UE

Udział
rezerwy
wykonania
w stos. do
całkowitej
kwoty
wsparcia
UE
p

q

=o/a*100%
21 796
974,00

7%

058

n/d

n/d

002,
056,
057,063,
064,101

5%

062,101

5%

059, 101

n/d
n/d

072

n/d

067

n/d

067

n/d

067

n/d

066

n/d

066

Działanie
1.4
Poddziałanie
1.4.1
Poddziałanie
1.4.2
Poddziałanie
1.4.3
Poddziałanie
1.4.4
Działanie
1.5
Poddziałanie
1.5.1
Poddziałanie
1.5.2
Poddziałanie
1.5.3

33b

33c

49 983 998,00

0,00

17 034 443,00

0,00

15 949 555,00

0,00

2 000 000,00

0,00

15 000 000,00

0,00

113 800
000,00

0,00

39 500
000,00

0,00

25 000 000,00

0,00

49 300 000,00

0,00

49 983
998,00
17 034
443,00
15 949
555,00
2 000
000,00
15 000
000,00
113
800
000,00
39
500
000,00
25 000
000,00
49 300
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8 820 705,53
3 006 078,18
2 814 627,35
352 941,18

2 647 058,82
20 082 352,95

6 970 588,24
4 411 764,71
8 700 000,00

1 764 705,89

0,00

1 764 705,89

0,00

0,00

0,00

0,00

1 764
705,89
1 764
705,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 055 999,64
1 241 372,29

58 804 703,53
20 040 521,18

2 814 627,35

18 764 182,35

352 941,18

2 352 941,18

2 647 058,82

17 647 058,82

20 082 352,95

133 882 352,95

6 970 588,24
46 470 588,24
4 411 764,71

29 411 764,71

8 700 000,00

58 000 000,00

5%

066, 101

n/d

067,
082, 101

5%

082, 101

n/d

001, 067

n/d

056

5%

067, 101

n/d

001,
064, 082
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4. W rozdziale IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji:
a. w pkt A.1 usuwa się słowa „nie dotyczy”;
b. pkt A.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego otrzymuje
brzmienie: „Zgodnie z logiką interwencji w ramach RPO WiM 2014-2020 rewitalizacja jest
kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez działania całościowe (obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzennofunkcjonalne, techniczne, środowiskowe) prowadzone na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i
lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, w sposób zaplanowany i zintegrowany poprzez
programy rewitalizacji. Narzędziem służącym realizacji tego procesu w ramach RPO WiM 20142020 jest zintegrowany projekt rewitalizacyjny łączący interwencję Europejskiego Funduszu
Społecznego
oraz
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego.
W ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych realizowane będą wyłącznie
przedsięwzięcia kompleksowe i wynikające z Programu rewitalizacji obejmującego obszar
wyznaczony w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020. Tego typu przedsięwzięcia, przygotowane z aktywnym współudziałem lokalnych
społeczności, będą dofinansowane w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych
Programu. Warunkiem powodzenia działań rewitalizacyjnych jest konieczność zwiększenia ich
kompleksowości, dlatego też kompleksowość przedsięwzięć rewitalizacyjnych wyraża się w
integrowaniu działań w ramach różnych Osi priorytetowych. System wdrażania RPO WiM 20142020 zapewni warunki umożliwiające skuteczną realizację projektów rewitalizacyjnych m.in.
poprzez:
−
działania dedykowane rewitalizacji,
−
premiowanie projektów realizowanych na obszarach rewitalizacji.
Działaniami dedykowanymi obszarom wymagającym rewitalizacji będą Działania 8.1 Rewitalizacja
obszarów miejskich, 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis oraz 8.3
Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis. W ramach przedmiotowych działań
zaplanowano realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, mających na celu przywracanie bądź
nadawanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom, podporządkowanych i ukierunkowanych na
rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych. Ponadto, wszystkie przedsięwzięcia
powinny być ukierunkowane na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na
danym obszarze, aktywizację społeczno-gospodarczą oraz podniesienie jakości życia lokalnych
społeczności. Dlatego też projektom infrastrukturalnym współfinansowanym z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego towarzyszyć będą powiązane z nimi działania finansowane przy
udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020.”;
c. Pkt 1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne otrzymuje brzmienie:
Oś priorytetowa
Oś 1. Inteligentna
gospodarka Warmii i Mazur

Działanie/
poddziałanie
Poddziałanie 1.3.4
Tereny inwestycyjne

Fundusz
EFRR

Indykatywna
alokacja UE
(EUR)
2 500 000

Metoda
preferencji
Kryteria wyboru
projektów

5. W rozdziale V Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020 usuwa
się miejsce promulgacji następujących dokumentów:
a. Rozporządzenie delegowane KE (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie
europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych;

b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
c. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
d. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające
zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu,
określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji
kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
e. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. ustawa wdrożeniowa;
f. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
g. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
h. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
i. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
j. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej;
k. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie;
6. W Rozdziale VI Załączniki:
a. Dotychczasowy tytuł załącznika nr 9: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z
warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
(Schemat A)” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z
warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju”;
b. Usuwa się załącznik nr 10 „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami
formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat B)”,
dotychczasowe załączniki nr 11-24 otrzymują kolejno numerację 10-23;
c. W załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi
priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, tabela wskaźników produktu w części
dotyczącej poddziałania 1.3.3 otrzymuje brzmienie:
Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
1.3.3 Fundusz na
rozwój nowych firm
(IF)

5

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
finansowe inne niż
dotacje
Liczba nowych
wspieranych
przedsiębiorstw

przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa

region
słabiej
rozwinięty
region
słabiej
rozwinięty
region
słabiej
rozwinięty

2335

100

nd

100

nd

100

SL
2014
SL
2014

SL
2014

Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej I osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”
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Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorstw (inne niż
dotacje)

zł/euro

region
słabiej
rozwinięty
nd

629850
0,00/
157462
5,00

SL
2014

d. W załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi priorytetowej 1
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, tabela wskaźników produktu w części dotyczącej
poddziałania 1.5.3 otrzymuje brzmienie:
Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie

1.5.3 Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstw (IF)

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
finansowe inne niż
dotacje
Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorstw (inne niż
dotacje)

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

zł/euro

region
słabiej
rozwinięty
region
słabiej
rozwinięty

2336

nd

region
słabiej
rozwinięty
nd

1132

1132

413792
92,00/
10344
823,00

SL
2014
SL
2014

SL
2014

e. Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych:
 W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 4 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”;
 W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”;
 W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”;
 Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 1:
NAZWA KRYTERIUM
DEFINICJA KRYTERIUM
OPIS ZNACZENIA
Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

6

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).

Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej I osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”
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- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

 Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 9 Realizacja kilku komplementarnych celów
 Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 10 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy;
 Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 1-8 otrzymują odpowiednio numerację 29;
 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 33” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 34”.
f. Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (typ 1):


W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”;



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”;



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”;



Usuwa się kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 4 Brak barier wynikających z
praw własności intelektualnej;



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 1:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).
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Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 4 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy;



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 9 Intensywność B+R;



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 11 Realizacja kilku komplementarnych
celów;



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 1-3 otrzymują odpowiednio numerację
2-4;



Dotychczasowe kryterium merytoryczne (punktowe) nr 10 otrzymuje numer 9;

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 35” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 34”.
g. Załącznik nr 5 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (typ 2):


W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



Usuwa się kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 4 Brak barier wynikających z
praw własności intelektualnej.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 5-6 otrzymują
odpowiednio numerację 4-5.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 1:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społeczno-

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).
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gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 5 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 9 Realizacja kilku komplementarnych celów.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 12 Intensywność B+R.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 1-4 otrzymują odpowiednio numerację
2-5.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 10-11 otrzymują odpowiednio
numerację 9-10.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 33” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 32”

h. Załącznik nr 6: Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w
ramach Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką:


W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



Usuwa się kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 4 Analiza rynku w celu
konkurencyjnego wyboru podmiotu świadczącego usługi badawczo-rozwojowe.



Usuwa się kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 6 Brak barier wynikających z
praw własności intelektualnej.



Dotychczasowe kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 5 otrzymuje numer 4.



Dotychczasowe kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 7 otrzymuje numer 5.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 1:

NAZWA KRYTERIUM
Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społeczno-

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).
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gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 5 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 7 Realizacja kilku komplementarnych celów.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 8 Intensywność B+R.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 1-4 otrzymują odpowiednio numerację
2-5.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 25” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 24”.

i. Załącznik nr 7 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji:


Usuwa się kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 4 Wnioskodawca zapewnia
system monitorowania satysfakcji klientów planowanych w ramach projektu usług.



W definicji kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 6 „W przypadku
przedsięwzięć obejmujących inwestycje w rozwój infrastruktury – przedsięwzięcie nie powiela
infrastruktury instytucji o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym
regionie” skrót „IOB” zastępuje się słowami „ośrodka innowacji”.



Nazwa dotychczasowego kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 8
„W przypadku projektów zakładających inwestycje infrastrukturalne - rozszerzenie oferty
instytucji otoczenia biznesu o nowe/ znacząco ulepszone usługi” otrzymuje brzmienie
„W przypadku projektów zakładających inwestycje infrastrukturalne - rozszerzenie oferty
ośrodka innowacji o nowe/ znacząco ulepszone usługi” a w jego definicji określenie „instytucji
otoczenia biznesu” zastępuje się słowami „ośrodka innowacji”.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 5-9 otrzymują
odpowiednio numerację 4-8.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 1:

NAZWA KRYTERIUM
Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społeczno-

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).
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gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 1-3 otrzymują odpowiednio numerację
2-4.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 4 Skierowanie oferty do przedsiębiorców
działających w sektorach o dużej „intensywności B+R”.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 5 Wzmocnienie pozycji instytucji otoczenia
biznesu.



Dotychczasowe kryterium merytoryczne (punktowe) nr 6 otrzymuje numer 5.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 7 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 8 Realizacja kilku komplementarnych celów.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 31” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 23”

j. Załącznik nr 8 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw:
 W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.
 W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.
 Usuwa się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) nr 10 Zgodność
projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 – wzrost
zatrudnienia.
 W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.
 w opisie kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 2 „Projekt obejmuje
pakiet podstawowych usług związanych z inkubowaniem przedsiębiorstw” usuwa się słowa
„krajowymi lub międzynarodowymi”,
 Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 1:
NAZWA KRYTERIUM
Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społeczno-

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-

OPIS ZNACZENIA
Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
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gospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

mazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 2 Oferta usług dla innowacyjnych
przedsiębiorstw



Dotychczasowe kryterium merytoryczne (punktowe) nr 1 otrzymuje numer 2.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 5 Wzrost zatrudnienia.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 9 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 10 Realizacja kilku komplementarnych
celów.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 6-7 otrzymują odpowiednio numerację
5-6.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 34” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 26”.



Usuwa się dotychczasowe kryterium premiujące nr 5 Przedsięwzięcie wynika z planu
rewitalizacji.



Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 5:

NAZWA KRYTERIUM

Wzrost zatrudnienia

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa
wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec
realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są
wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło
lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,

OPIS ZNACZENIA

Kryterium fakultatywne –
spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z
możliwości uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0
do 6 punktów (maksymalnie).
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osób korzystających w trakcie ostatnich
12 miesięcy
z
bezpłatnych
urlopów
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 0 etatu – 0 pkt
 pow. 0 do 1 etatu – 4 pkt
 pow. 1 do 2 etatów – 5 pkt
 pow. 2 etatów – 6 pkt



Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 6:

NAZWA KRYTERIUM

Projekt realizowany
jest na obszarze
objętym planem
rewitalizacji

DEFINICJA KRYTERIUM

Ocenie podlega czy projekt
realizowany jest na
obszarze objętym lokalnym
planem rewitalizacji

OPIS ZNACZENIA
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 projekt jest realizowany na obszarze nieobjętym
lokalnym planem rewitalizacji – 0 pkt
 projekt jest realizowany na obszarze objętym
lokalnym planem rewitalizacji – 1 pkt



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 23” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 29”.
k. Załącznik nr 9 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi dla
Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju otrzymuje brzmienie:
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WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Lp.

Nazwa warunku

Definicja warunku

1.

Kompletność wniosku
i załączników

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i
sporządzone zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o
dofinansowanie i regulaminem konkursu

2.

Forma złożenia wniosku
i załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony formie
określonej w regulaminie konkursu

3.

Termin złożenia wniosku
i załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w
terminie określonym w regulaminie konkursu

Opis warunku
Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” lub „nie”.

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)
Projekty niespełniające kryteriów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie.
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis kryterium
Kryterium obligatoryjne.
Kryterium zerojedynkowe.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania.

1.

Kwalifikowanie się projektu w
ramach danego działania
/poddziałania zgodnie z
zapisami SZOOP i regulaminu

Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP i regulaminie, a przyjęte
założenia projektu kwalifikują go do wsparcia w ramach konkursu, w ramach
którego został on złożony, w szczególności projekt mieści się w katalogu
możliwych do realizacji typów projektów w danym działaniu, wskazanych w
regulaminie konkursu.

2.

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z
Kryterium obligatoryjne.
możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa
Kryterium zerojedynkowe.
w:

dofinansowanie ze środków UE
na podstawie odrębnych
przepisów.

3.

4.

Wartość projektu oraz poziom
dofinansowania projektu.

Spełnienie wymogów w
odniesieniu do projektu
partnerskiego.

Uprawnienie podmiotu do
ubiegania się o dofinansowanie
5.

6.

Obszar realizacji projektu.

-

ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
- ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium dofinansowania.
Rzeczpospolitej Polskiej;
- ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy
i partnerów, (jeśli dotyczy).
Kryterium obligatoryjne.
Kryterium zerojedynkowe.
Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z minimalną i
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
maksymalną wartością projektu oraz minimalnym i maksymalnym
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
poziomem dofinansowania obowiązującymi dla danego
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
działania/poddziałania/typu projektu określonymi w SZOOP i regulaminie
dofinansowania.
konkursu.
Kryterium powinno być spełnione na moment oceny
kryteriów formalnych
Kryterium obligatoryjne.
Weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę wymogów w zakresie
Kryterium zerojedynkowe.
utworzenia partnerstwa zgodnie z ustawą wdrożeniową.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zawartego i dołączonego do
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu,
wniosku o dofinansowanie porozumienia lub / oraz umowy Wnioskodawcy
że kryterium nie dotyczy danego projektu.
oraz treści wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania.
Kryterium obligatoryjne.
Kryterium zerojedynkowe.
Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej Wnioskodawcy/ partnera
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
(jeśli dotyczy) z typem beneficjentów wskazanym w SZOOP i regulaminie
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania.
Kryterium obligatoryjne.
Kryterium zerojedynkowe.
Weryfikowane będzie czy wskazany obszar realizacji projektu jest zgodny ze
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wskazanym w SZOOP i regulaminie.
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania.

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)*
LP.

NAZWA KRYTERIUM

DEFINICJA KRYTERIUM

1.

Możliwość uzyskania
dofinansowania przez projekt.

Weryfikowana będzie możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie
analizy wniosku i studium wykonalności/ biznes planu.

2.

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę
horyzontalną UE:
- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji,
Zgodność projektu z zasadą
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
równości szans kobiet i mężczyzn
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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.
Weryfikowany będzie pozytywny wpływ projektu na zasadę horyzontalną
UE: promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z
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

3.

Zgodność projektu z zasadą
równości szans i
niedyskryminacji w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

4.

Zgodność projektu z politykami Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę
horyzontalnymi Unii Europejskiej horyzontalną UE zrównoważony rozwój.
– zrównoważony rozwój
Sprawdzane będzie:

OPIS ZNACZENIA
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu.
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu.
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu.
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.
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1. czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony
środowiska (w brzmieniu obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru
wniosków o dofinansowanie), w tym:
 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,
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
2. czy projekt odnosi się i określa zdolności do reagowania i adaptacji do
zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego)

5.

Zamówienia publiczne i
konkurencyjność

6.

Pomoc publiczna i pomoc de
minimis

7.

Wykonalność techniczna

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną
jest spełnieniem kryterium.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.
Weryfikowana będzie zgodność założeń projektu z przepisami ustawy prawo Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności.
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu.
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
Weryfikowana będzie zgodność zapisów we wniosku o dofinansowanie
niezbędne do przyznania dofinansowania.
projektu z zasadami pomocy publicznej/ pomocy de minimis w odniesieniu
Kryterium zerojedynkowe.
do wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków, jak również oceniana będzie
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy publicznej/ pomocy de
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu,
minimis, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej
że kryterium nie dotyczy danego projektu.
dopuszczalności w danym typie projektu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu.
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.
Weryfikowana będzie wykonalność prawna i techniczna projektu, potrzeba Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
jego realizacji i cele, optymalny wariant, sposób realizacji i stan po realizacji wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu.
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Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być spełnione, aby
projekt mógł otrzymać dofinansowanie:
- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał
instytucjonalny do realizacji projektu (posiada lub dostosuje strukturę
organizacyjną i procedury zapewniające sprawną realizację projektu).
8.

Trwałość projektu

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał kadrowy
do realizacji projektu (posiada zespół projektowy lub go stworzy –
adekwatny do zakresu zadań w projekcie umożliwiający jego sprawne
zarządzanie i realizację).
- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał finansowy
do realizacji projektu (dysponuje środkami na realizacje projektu lub ma
możliwość ich pozyskania: wskazał źródła finansowania projektu).

9.

Wskaźniki

Weryfikowana będzie poprawność merytoryczna wskaźników.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu
im wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu.

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)*
LP.

NAZWA KRYTERIUM

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA
Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.

1.

Przychody ze sprzedaży

Wnioskodawca założył przychody ze sprzedaży w wyniku realizacji
projektu (w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu).

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu
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Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest
niezbędne do przyznania dofinansowania.
Ocenie podlega czy planowany do wdrożenia w ramach projektu produkt/
Kryterium zerojedynkowe.
Innowacyjność produktów.
usługa/ technologia lub proces stanowi innowację na poziomie co najmniej Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
2.
usług/ technologii/ procesów.
regionalnym (oceniane na podstawie załączonej do wniosku o
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
dofinansowanie opinii o innowacyjności).
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
określonym w regulaminie konkursu
* Projekty niespełniające kryteriów merytorycznych ogólnych i kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie.
KRYTERIA MERYTORYCZNE (PUNKTOWE)
(wymagane minimum 50%)
LP.

1.

NAZWA KRYTERIUM

Projekt wykazuje wpływ na
rozwój co najmniej jednej
inteligentnej specjalizacji
województwa warmińskomazurskiego

DEFINICJA KRYTERIUM
Przedmiotem oceny jest opisany w studium wykonalności/ biznes planie
zakładany wpływ planowanego przedsięwzięcia na co najmniej jedną
inteligentną specjalizację województwa warmińsko-mazurskiego
zidentyfikowaną w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Wpływ na rozwój
inteligentnych specjalizacji rozumiany jest jako:
 wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na
wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej
inteligentnej specjalizacji – 1 pkt
 wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron
zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji 7
- 1 pkt
 dyfuzję 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 wartości8 - 1 pkt

OPIS ZNACZENIA

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów
(maksymalnie).

7

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
8 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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2.

Poziom wkładu własnego

3.

Zgodność projektu z kierunkami
działań wynikającymi ze
Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa
warmińsko-mazurskiego do
roku 2025.

4.

Wzrost przychodów ze
sprzedaży

 wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym,
biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej
jednej specjalizacji w wyniku realizacji projektu - 1 pkt
Punkty sumują się.
Ocenie podlega zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom wkładu
własnego wg następującej punktacji:
 pow. 0 do 2 pkt proc. powyżej minimalnego wkładu własnego - 3 pkt
 pow. 2 do 4 pkt proc. powyżej minimalnego wkładu własnego -4 pkt
 pow. 4 pkt proc. powyżej minimalnego wkładu własnego - 5 pkt
Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we wniosku o
dofinansowanie zgodność projektu z kierunkami działań wynikającymi ze
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium można przyznać
następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność projektu wyłącznie z jednym
kierunkiem działań opisanym w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność projektu z więcej niż jednym
kierunkiem działań opisanym w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 3 pkt
Ocenie podlega założone przez Wnioskodawcę we wniosku o
dofinansowanie przychody ze sprzedaży w wyniku realizacji projektu (w
okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu) liczone jako %
przychodów firmy w ostatnim roku obrotowym przed złożeniem Wniosku o
dofinansowanie
 do 3 % - 1 pkt
 pow. 3 % do 3,5 % - 2 pkt
 pow. 3,5 % do 4 – 3 pkt
 pow. 4 do 5 – 4 pkt
 pow. 5 % - 5 pkt

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów
(maksymalnie).

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów
(maksymalnie).

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów
(maksymalnie).

32

5.

6.

7.

Innowacyjność technologii/
produktów/ usług i
implementowanych rozwiązań

Rynek docelowy

Gotowość projektu do realizacji

Ocenie podlega poziom innowacyjności produktu/ usługi/ procesu/
technologii wdrażanej w wyniku realizacji projektu (oceniane na podstawie
załączonej do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności).
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
 innowacja na poziomie regionalnym – 0 pkt
 innowacja na poziomie krajowym – 2 pkt
 innowacja na poziomie międzynarodowym 3 pkt
Ocenie podlega zasięg oferty produktowo/ usługowej objętej projektem:
- rynek lokalny – 0 pkt
- rynek regionalny – 1 pkt
- rynek krajowy – 3 pkt
- rynek międzynarodowy – 4 pkt
Należy uzasadnić w studium wykonalności/ biznes planie, w jaki sposób
zapewniony zostanie zasięg oferty (promocja, dystrybucja, sprzedaż,
obsługa posprzedażna itp.). Przez sprzedaż na rynku międzynarodowym nie
należy rozumieć wyłącznie sprzedaży przez internet.
Kryterium punktuje projekty gotowe do realizacji, tj.:
0 pkt – gdy brak gotowości
2 pkt – gdy Wnioskodawca złożył dokumentację na pozwolenie na budowę
3 pkt –gdy Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę i projekt jest
gotowy do realizacji, lub nie wymaga żadnych pozwoleń i jest gotowy do
realizacji.
3 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę robót budowlanych i jest
gotowy do realizacji, lub nie wymaga żadnych pozwoleń i jest gotowy do
realizacji

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów
(maksymalnie).

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów
(maksymalnie).

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0 do 3 pkt (maksymalnie).

Punkty w ramach kryterium nie sumują się.
Maksymalna liczba punktów 28

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PREMIUJĄCE)
LP.

1

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

DEFINICJA KRYTERIUM
Preferowane będą projekty spełniające zasady horyzontalne, w
szczególności:

OPIS ZNACZENIA
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie
jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).
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- kryterium wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK),

- kryterium odprowadzania podatków na terenie województwa warmińskomazurskiego w obszarze realizacji projektu,

Kryterium punktowe (min-max).
Kryterium premiuje wykorzystanie systemów
informatycznych oraz zdolności do użytkowania usług
telekomunikacyjnych. W ramach kryterium można
przyznać następujące punkty:
0 pkt – projekt nie wykorzystuje nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
1 pkt – dzięki projektowi zostanie przygotowane
zostaną systemy informatyczne i zwiększy się
zdolność do ich użytkowania i/lub nastąpi
wykorzystanie usług telekomunikacyjnych do
przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji
Kryterium premiuje odprowadzanie przez
wnioskodawcę podatków na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego. Decydująca jest właściwość
urzędu (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy – znajdujące
się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego)
W ocenie uwzględnione są następujące podatki:
• podatek dochodowy (PIT, CIT),
• podatek od towarów i usług (VAT),
• akcyza,
• podatek od nieruchomości,
• podatek od środków transportowych,
• podatek od czynności cywilnoprawnych od
umowy spółki.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)
nie odprowadza lub nie będzie odprowadzać żadnego
z powyższych podatków w województwie warmińskomazurskim
1 pkt –Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)
odprowadza lub będzie odprowadzać w
województwie warmińsko-mazurskim jeden podatek
z powyższej listy
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- kryterium komunikacji z interesariuszami,

- efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz
stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku,

2 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)
odprowadza lub będzie odprowadzać w
województwie warmińsko-mazurskim dwa podatki z
powyższej listy.
3 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)
odprowadza lub będzie odprowadzać w
województwie warmińsko-mazurskim trzy lub więcej
podatków z powyższej listy
Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 3
pkt
Kryterium premiuje budowanie 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.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie
zapewnili komunikacji z interesariuszami projektu w
powyższy sposób
1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy)
zapewnili komunikacji z interesariuszami projektu w
powyższy sposób
Kryterium premiuje efektywne i racjonalne
wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz
stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
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
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- kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach.

2.

Komplementarność projektu.

Premiowane będą tutaj projekty realizowane w partnerstwach i innych
formach współpracy (na mocy: porozumień, umów, listów intencyjnych), a
także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji
problemu na danym obszarze).

większej wartości przy użyciu mniejszej ilości
materiałów i zastosowaniu innego sposobu zużycia
przyjaznego środowisku.
Kryterium premiuje założone we wniosku o
dofinansowanie wykorzystanie przy wyborze
oferentów – obok jakości i ceny – także kryteriów
odnoszących się do kwestii społecznych
(dopuszczonych przez prawo zamówień publicznych).
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
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 kryteriów odnoszących się do kwestii
społecznych
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie
jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty (punkty sumują się do maksymalnie 7 pkt):
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
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
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2 pkt – wnioskodawca w okresie funkcjonowania
przedsiębiorstwa był / jest uczestnikiem/ partnerem/
beneficjentem projektu (zrealizowanego/w trakcie
realizacji/ wybranego do realizacji)
współfinansowanego środkami Europejskiego
Funduszu Społecznego

3.

4.

5.

Weryfikowane będzie doświadczenie Wnioskodawcy i/lub partnerów w
realizacji podobnych projektów lub przedsięwzięć współfinansowanych ze
środków europejskich w okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
Doświadczenie w realizacji
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie posiadają
podobnych projektów.
doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub przedsięwzięć
1 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) zrealizowali
(zakończyli i rozliczyli) przynajmniej jeden podobny projekt lub
przedsięwzięcie współfinansowane ze środków europejskich w okresie
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
W ramach kryterium brana pod uwagę jest stopa bezrobocia w powiecie, w
którym zlokalizowany jest teren inwestycyjny na podstawie wskaźnika
Poziom bezrobocia w powiecie,
„Stopa bezrobocia rejestrowanego w %”, dane GUS na koniec miesiąca
na obszarze którego prowadzona
poprzedzającego okres sześciu miesięcy przed ogłoszeniem konkursu.
jest działalność gospodarcza
Punktacja przyznawana jest wg następującego wzoru:
Stopa bezrobocia wyrażona liczbowo do dwóch miejsc po przecinku x 20 pkt.

Projekt realizowany jest na
obszarze objętym planem
rewitalizacji

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze objętym lokalnym
planem rewitalizacji

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie
jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0 do 1 punktów
(maksymalnie).

W ramach kryterium projekt zawsze otrzymuje liczbę
punktów > 0. Projekt może otrzymać maksymalnie 5
pkt.
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie
jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 projekt jest realizowany na obszarze nieobjętym
lokalnym planem rewitalizacji – 0 pkt
 projekt jest realizowany na obszarze objętym
lokalnym planem rewitalizacji – 1 pkt

37

6.

Wzrost zatrudnienia

Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji projektu wzrost zatrudnienia
u Wnioskodawcy (w przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost zatrudnienia netto.
Oznacza to, że wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu może mieć
miejsce wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania poziomu
zatrudnienia wykazanego jako podstawa wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony
jest na koniec realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Do
zatrudnienia wliczane są wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do
wykonywania pracy,
 osób korzystających w trakcie ostatnich 12 miesięcy z bezpłatnych urlopów
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
 do 1 etatu - 2 pkt
 pow. 1 do 3 etatów – 4 pkt
 pow. 3 etatów – 6 pkt

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie
jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0 do 6 punktów
(maksymalnie).

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 27
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l.

Załącznik nr 10: Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi dla
Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne:



W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



Usuwa się kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 4 Analiza zapotrzebowania
na teren inwestycyjny objęty projektem.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 5-8 otrzymują kolejno
numerację 4-7.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 1:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.



DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).

Definicja kryterium merytorycznego (punktowego) nr 3 Potwierdzone zainteresowanie
terenem potencjalnych inwestorów otrzymuje brzmienie „Z analizy zapotrzebowania na teren
inwestycyjny objęty projektem (na podstawie np. zapytań kierowanych do Wnioskodawcy lub
innych dowodów zainteresowania daną lokalizacją lub – w przypadku gdy Wnioskodawcą jest
przedsiębiorstwo – planów rozwojowych przedsiębiorstwa) wynika zainteresowanie
zagospodarowaniem:
 do 30 % powierzchni terenu objętego projektem – 3 pkt
 pow. 30 % do 50 % powierzchni terenu objętego projektem – 4 pkt
 pow. 50 % do 70 % powierzchni terenu objętego projektem – 5 pkt
 pow. 70 % powierzchni terenu objętego projektem – 6 pkt
 Brak zainteresowania potencjalnych inwestorów – 0 pkt”



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 4 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 5 Realizacja kilku komplementarnych celów.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 1-3 otrzymują odpowiednio numerację
2-4.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 17” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 18”.



Kryterium premiujące nr 7 Tereny wymagające rewitalizacji zastępuje się kryterium w
brzmieniu:

NAZWA KRYTERIUM

Projekt realizowany
jest na obszarze
objętym planem
rewitalizacji

DEFINICJA KRYTERIUM

Ocenie podlega czy projekt
realizowany jest na
obszarze objętym lokalnym
planem rewitalizacji

OPIS ZNACZENIA
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 projekt jest realizowany na obszarze nieobjętym
lokalnym planem rewitalizacji – 0 pkt
 projekt jest realizowany na obszarze objętym
lokalnym planem rewitalizacji – 1 pkt

m. Załącznik nr 11: Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w
ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP:


W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



Usuwa się kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 1 Analiza rynku w celu
konkurencyjnego wyboru podmiotu świadczącego usługi.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 2-4 otrzymują kolejno
numerację 1-3.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 1:
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NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 4 Wzrost zatrudnienia



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 1-3 otrzymują kolejno numerację 2-4.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 5 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Dotychczasowe kryterium merytoryczne (punktowe) nr 6 otrzymuje numer 5.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 7 Realizacja kilku komplementarnych celów.



Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 4:

NAZWA KRYTERIUM

Wzrost zatrudnienia

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa
wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec
realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są
wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło
lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,
 osób korzystających w trakcie ostatnich 12 miesięcy
z
bezpłatnych
urlopów
wychowawczych
w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:

OPIS ZNACZENIA

Kryterium fakultatywne –
spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z
możliwości uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0
do 1 punktu (maksymalnie).
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 w wyniku realizacji projektu nie jest planowany
wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy – 0 pkt
- w wyniku realizacji projektu planowany jest wzrost
zatrudnienia u Wnioskodawcy– 1 pkt



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 14” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 15”.

n. Załącznik nr 12 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w
ramach Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu (Schemat A):


W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



Usuwa się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) nr 10 Zgodność
projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 – wzrost
zatrudnienia.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



Usuwa się kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 3 Wnioskodawca zapewnia
system monitorowania satysfakcji klientów.



Dotychczasowe kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 4 otrzymuje numer 3.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 1:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 4 Wzrost zatrudnienia



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 1-3 otrzymują kolejno numerację 2-4.
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Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 5 Skierowanie oferty do przedsiębiorców
działających w sektorach o dużej „intensywności B+R”.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 8 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 9 Realizacja kilku komplementarnych celów.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 6-7 otrzymują kolejno numerację 5-6.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 32” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 27”.



Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 4:

NAZWA KRYTERIUM

Wzrost zatrudnienia



DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa
wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec
realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są
wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło
lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,
 osób korzystających w trakcie ostatnich
12 miesięcy
z
bezpłatnych
urlopów
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 0 etatu – 0 pkt
 pow. 0 do 1 etatu – 4 pkt
 pow. 1 do 2 etatów – 5 pkt
 pow. 2 etatów – 6 pkt

OPIS ZNACZENIA

Kryterium fakultatywne –
spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania
dofinansowania
ale
ma
charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów
nie
dyskwalifikuje
z
możliwości
uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0
do 6 punktów (maksymalnie).

Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 15” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 21”.

o. Załącznik nr 13 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu (Schemat B):


W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.
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W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



Usuwa się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) nr 10 Zgodność
projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 – wzrost
zatrudnienia.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



nazwa kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 4 „Planowane usługi IOB
uwzględniają dostępne standardy świadczenia usług wypracowane na poziomie minimum
krajowym” otrzymuje brzmienie „Planowane usługi IOB uwzględniają dostępne standardy
świadczenia usług” a dotychczasowy opis znaczenia tego kryterium o treści: „Ocenie podlega
czy planowana usługa na rzecz przedsiębiorstw realizowana będzie z uwzględnieniem
dostępnych standardów świadczenia usług wypracowanych na poziomie minimum krajowym
(o ile dla danej usług standardy takie zostały wypracowane). Przyjęty standard działania
powinien być zgodny ze standardami / akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi,
np. z Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym,
System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSASA 18001 lub PN-N-18001, System
Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem
EMAS, czy standardami opracowanymi przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości” otrzymuje brzmienie: „Ocenie podlega czy planowana usługa
na rzecz przedsiębiorstw realizowana będzie z uwzględnieniem dostępnych standardów
świadczenia usług (o ile dla danej usługi standardy takie zostały wypracowane). Przyjęty
standard działania powinien być zgodny ze standardami/ akredytacjami np. z Certyfikatem ISO
zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym, System Zarządzania BHP
zgodny z wymaganiami OHSASA 18001 lub PN-N-18001, System Zarządzania Środowiskowego
zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS, czy standardami
opracowanymi przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości”.
Usuwa się kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 6 Wnioskodawca zapewnia
system monitorowania satysfakcji klientów.




Dotychczasowe kryteria merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 7-12 otrzymują kolejno
numerację numer 6-11.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 2:

NAZWA KRYTERIUM
Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińsko-

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społeczno-

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).
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mazurskiego do roku
2025.

gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 5 Skierowanie oferty do przedsiębiorców
działających w sektorach o dużej „intensywności B+R”.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 2-4 otrzymują kolejno numerację 3-5.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 8 Wzrost zatrudnienia



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 9 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 10 Realizacja kilku komplementarnych
celów.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 38” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 33”.



Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 4:

NAZWA KRYTERIUM

Wzrost zatrudnienia

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa
wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec
realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są
wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło
lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,
 osób korzystających w trakcie ostatnich
12 miesięcy
z
bezpłatnych
urlopów
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 0 etatu – 0 pkt
 pow. 0 do 1 etatu – 4 pkt
 pow. 1 do 2 etatów – 5 pkt
 pow. 2 etatów – 6 pkt

OPIS ZNACZENIA

Kryterium fakultatywne –
spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania
dofinansowania
ale
ma
charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów
nie
dyskwalifikuje
z
możliwości
uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0
do 6 punktów (maksymalnie).
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Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie
pozycji: „Maksymalna liczba punktów 12” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 18”

p. Załącznik nr 14 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu:
 W definicji kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 4 Spełnienie
wymogów w odniesieniu do grupy przedsiębiorstw (MŚP) zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie: „W przypadku gdy beneficjentem jest grupa MŚP weryfikowane będzie zawarte i
dołączone do wniosku o dofinansowanie porozumienie lub
umowa pomiędzy
przedsiębiorstwami (grupą MŚP) dotycząca realizacji projektu.”.


Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 2:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.








DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).

Definicja kryterium merytorycznego (punktowego) nr 4 Promowany obszar otrzymuje
brzmienie: „Punktacja przyznawana jest w sytuacji, gdy Wnioskodawca planuje w przekazie
promocyjnym odnosić się do obszaru z którego pochodzi oferta (np. „produkty z
powiatu……….”, „oferta z ………..”). Ocena uzależniona jest od wskazanego przez wnioskodawcę
obszaru objętego promocją. Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że
prowadzić będzie działania, promujące:
obszar mniejszy lub równy powiatowi – 0 pkt
więcej niż jeden powiat – 3 pkt
podregion – 4 pkt
województwo – 5 pkt”.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 7 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 8 Realizacja kilku komplementarnych celów.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 2-6 otrzymują kolejno numerację 3-7.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 28” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 29”.
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q. Załącznik nr 16 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat A):


W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



Usuwa się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) nr 9 Zgodność
projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 – wzrost
zatrudnienia.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 2:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 5 Wzrost zatrudnienia



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 2-4 otrzymują kolejno numerację 3-5



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 8 Pakietowanie produktów/ usług o wysokiej
intensywności B+R.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 9 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 10 Realizacja kilku komplementarnych
celów.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 38” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 30”.
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Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 4:

NAZWA KRYTERIUM

Wzrost zatrudnienia

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa
wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec
realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są
wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło
lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,
 osób korzystających w trakcie ostatnich
12 miesięcy
z
bezpłatnych
urlopów
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 0 etatu – 0 pkt
 pow. 0 do 1 etatu – 4 pkt
 pow. 1 do 2 etatów – 5 pkt
 pow. 2 etatów – 6 pkt

OPIS ZNACZENIA

Kryterium fakultatywne –
spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania
dofinansowania
ale
ma
charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów
nie
dyskwalifikuje
z
możliwości
uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0
do 6 punktów (maksymalnie).



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 13” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 19”.

r.

Załącznik nr 17 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w
ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat B):



W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



Usuwa się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) nr 9 Zgodność
projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 – wzrost
zatrudnienia.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.
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Definicja kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 2 Pakiet obejmuje
minimum trzy produkty/ usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa otrzymuje
brzmienie: „Ocenie podlega opisane w studium wykonalności/ biznes planie założenie, z
którego wynika, iż pakiet, którego dotyczy projekt, zawiera minimum trzy produkty/ usługi
oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa, sprzedawane w formie połączonej, za które
pobierana jest łączna opłata”.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 2:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 6 Wzrost zatrudnienia



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 2-5 otrzymują kolejno numerację 3-6



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 9 Pakietowanie produktów/ usług o wysokiej
intensywności B+R.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 10 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 11 Realizacja kilku komplementarnych
celów.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 42” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 34”.



Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 4:

NAZWA KRYTERIUM

Wzrost zatrudnienia

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa

OPIS ZNACZENIA
Kryterium fakultatywne –
spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania
dofinansowania
ale
ma
charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów
nie
dyskwalifikuje
z
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wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec
realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są
wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło
lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,
 osób korzystających w trakcie ostatnich
12 miesięcy
z
bezpłatnych
urlopów
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 0 etatu – 0 pkt
 pow. 0 do 1 etatu – 4 pkt
 pow. 1 do 2 etatów – 5 pkt
 pow. 2 etatów – 6 pkt



możliwości
dofinansowania).

uzyskania

Projekt może otrzymać od 0
do 6 punktów (maksymalnie).

Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 12” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 18”.

s. Załącznik 18 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP:


W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 2:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społeczno-

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).
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gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 4 Wzrost zatrudnienia



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 2-3 otrzymują kolejno numerację 3-4



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 6 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 7 Realizacja kilku komplementarnych celów.



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 8-9 otrzymują kolejno numerację 6-7.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 41” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 36”.



Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 5:

NAZWA KRYTERIUM

Wzrost zatrudnienia

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa
wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec
realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są
wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło
lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,
 osób korzystających w trakcie ostatnich
12 miesięcy
z
bezpłatnych
urlopów
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 0 etatu – 0 pkt
 pow. 0 do 1 etatu – 4 pkt
 pow. 1 do 2 etatów – 5 pkt
 pow. 2 etatów – 6 pkt

OPIS ZNACZENIA

Kryterium fakultatywne –
spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania
dofinansowania
ale
ma
charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów
nie
dyskwalifikuje
z
możliwości
uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0
do 6 punktów (maksymalnie).

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 18” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 24”.
t. Załącznik nr 19 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP:
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W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



Usuwa się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) nr 10 Zgodność
projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 – wzrost
zatrudnienia.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 2:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 3 Wzrost zatrudnienia.



Dotychczasowe kryterium merytoryczne (punktowe) nr 2 otrzymuje nr 3.



W definicji kryterium merytorycznego (punktowego) nr 5 Zasięg internacjonalizacji dodaje się
zdanie „Punkty sumują się do 6 pkt.”.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 6 Internacjonalizacja produktów/ usług o
wysokiej intensywności B+R.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 7 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 8 Realizacja kilku komplementarnych celów.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 32” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 24”.



Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 5:
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NAZWA KRYTERIUM

Wzrost zatrudnienia

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa
wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec
realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są
wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło
lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,
 osób korzystających w trakcie ostatnich
12 miesięcy
z
bezpłatnych
urlopów
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 0 etatu – 0 pkt
 pow. 0 do 1 etatu – 4 pkt
 pow. 1 do 2 etatów – 5 pkt
 pow. 2 etatów – 6 pkt

OPIS ZNACZENIA

Kryterium fakultatywne –
spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania
dofinansowania
ale
ma
charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów
nie
dyskwalifikuje
z
możliwości
uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0
do 6 punktów (maksymalnie).

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 20” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 26”.
u. Załącznik nr 20 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R:


W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



Usuwa się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) nr 9 Zgodność
projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 – wzrost
zatrudnienia.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



Usuwa się kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 3 Brak barier wynikających z
praw własności intelektualnej.
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Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 2:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 8 Wzrost zatrudnienia



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 2-7 otrzymują kolejno numerację 3-8



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 10 Intensywność B+R.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 11 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 12 Realizacja kilku komplementarnych
celów.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 36” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 32”.



Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 4:

NAZWA KRYTERIUM

Wzrost zatrudnienia

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa
wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec
realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są
wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło
lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,

OPIS ZNACZENIA

Kryterium fakultatywne –
spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania
dofinansowania
ale
ma
charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów
nie
dyskwalifikuje
z
możliwości
uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).
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osób korzystających w trakcie ostatnich
12 miesięcy
z
bezpłatnych
urlopów
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 poniżej 1 pełnego etatu – 0 pkt
 od 1 pełnego etatu – 3 pkt



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 14” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 17”.
v. Załącznik nr 21 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach
Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu:
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W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów
(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”.



Usuwa się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) nr 10 Zgodność
projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 – wzrost
zatrudnienia.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych)
dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”.



W definicji kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 1 „Potwierdzenie
gospodarczego dziedzictwa regionu” dotychczasowe zdanie „Wnioskodawca uzasadnił we
wniosku o dofinansowanie i potwierdził załączoną do wniosku opinią naukową lub opinią
wystawioną przez izbę/izby rzemieślnicze kontynuację tradycji (produkcyjnych/ usługowych/
zawodowych), której dotyczy projekt, istniejącej na terenie województwa warmińskomazurskiego przed rokiem 1989” otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca uzasadnił we wniosku
o dofinansowanie i potwierdził załączoną do wniosku opinią naukową lub opinią wystawioną
przez izbę/izby rzemieślnicze9 lub muzeum/muzea10 kontynuację tradycji (produkcyjnych/
usługowych/ zawodowych), której dotyczy projekt, istniejącej na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego przed rokiem 1989”.



Definicja kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 2 „Analiza rynku”
otrzymuje brzmienie: „W ramach kryterium oceniana jest przedstawiona w studium
wykonalności/ biznes planie (na podstawie badań własnych, zleconych lub ogólnie dostępnych)
analiza rynku i potencjału rynkowego planowanej do utworzenia w ramach projektu oferty, tj.
poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (zasięg, segmentacja) wraz z określeniem jego
potrzeb i preferencji i zakładanego popytu a wyniki analizy potwierdzają zasadność utworzenia
oferty kierowanej na wybrany rynek.”

Izba rzemieślnicza w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
Muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

10
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Dodaje się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 2:

NAZWA KRYTERIUM

Zgodność projektu z
kierunkami działań
wynikającymi ze
Strategii rozwoju
społecznogospodarczego
województwa
warmińskomazurskiego do roku
2025.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we
wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z
kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025. W ramach kryterium
można przyznać następujące punkty:
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 0 pkt
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność
projektu z więcej niż jednym kierunkiem działań
opisanym w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińskomazurskiego do roku 2025 – 3 pkt

Kryterium punktowe –
przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 5 Wzrost zatrudnienia



Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 2-4 otrzymują kolejno numerację 3-5.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 7 Wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.



Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 9 Realizacja kilku komplementarnych celów.



Dotychczasowe kryterium merytoryczne (punktowe) nr 8 otrzymuje nr 7.



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 29” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 24”.



Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 6:

NAZWA KRYTERIUM

Wzrost zatrudnienia

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa
wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec
realizacji projektu w porównaniu do ostatniego roku
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są
wszystkie etaty z wyłączeniem:
 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło
lub umowy zlecenia,
 osób wykonujących pracę nakładczą,
 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,

OPIS ZNACZENIA

Kryterium fakultatywne –
spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania
dofinansowania
ale
ma
charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów
nie
dyskwalifikuje
z
możliwości
uzyskania
dofinansowania).
Projekt może otrzymać od 0
do 3 punktów (maksymalnie).
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osób korzystających w trakcie ostatnich
12 miesięcy
z
bezpłatnych
urlopów
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
 0 etatu – 0 pkt
 pow. 0 do 1 etatu – 4 pkt
 pow. 1 do 2 etatów – 5 pkt
 pow. 2 etatów – 6 pkt



Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji:
„Maksymalna liczba punktów 18” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 24”

7. W rozdziale VII Inne, w pkt 1 Słownik terminologiczny w definicji pojęcia Usługa informacyjna
związana z internacjonalizacją firmy dotychczasowe zdanie: „Zakres usługi informacyjnej
obejmuje:” otrzymuje brzmienie: „Zakres usługi informacyjnej obejmuje m.in.:”.
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