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Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka  

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP 

Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt spełnia kryteria inwestycji 

początkowej 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Kryterium dotyczy projektów objętych Regionalną Pomocą Inwestycyjną. 

 

2. Lokalizacja projektu Wniosek wraz 

z załącznikami 

Bezwzględny 

 

Projekt realizowany jest na terenach przygranicznych, tj. w powiecie nyskim, 

prudnickim lub głubczyckim, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt realizowany 

jest na obszarze  

specjalizacji 

regionalnych 

wskazanych  

w RSIWO2020 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 0 – 2 pkt  

 

0 pkt – projekt nie dotyczy inteligentnych ani  potencjalnie inteligentnych 

specjalizacji  wskazanych w RSIWO2020; 

 

1 pkt - projekt dotyczy potencjalnie inteligentnych specjalizacji  wskazanych 

w RSIWO2020; 

 

2 pkt - projekt dotyczy inteligentnych specjalizacji  wskazanych w RSIWO2020. 

 

2. 

Wdrożenie innowacji 

wypracowanych  

w ramach Osi 

Priorytetowej I (OP I) 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 lub 2  

 

 

 

 

0 pkt – przedmiotem projektu nie jest wdrażanie innowacji produktowych, 

procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, wypracowanych  

w ramach OP I. 

 

2 pkt - przedmiotem projektu jest wdrażanie innowacji produktowych, 

procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, wypracowanych  

w ramach OP I. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Wnioskodawca jest 

przedsiębiorstwem 

ekologicznym lub 

wniosek dotyczy 

inwestycji 

ekologicznych 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 - 3 pkt 

 

 

 

 

0 pkt – wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem ekologicznym /wniosek nie 

dotyczy inwestycji ekologicznych; 

 

Przyznaje się po 1 pkt za spełnienie każdego z poniższych warunków: 

 

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem ekologicznym, tzn. wykorzystuje 

alternatywne paliwa, źródła energii odnawialnej, stosuje technologie 

proekologiczne;  

 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest ekoinnowacyjność: recykling 

odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji lub 

wytwarzanie ekoinnowacyjnych produktów;  

 

Realizacja projektu przyczyni się do: ograniczenia zużycia nieodnawialnych 

surowców, zmniejszenia zanieczyszczeń wód, powietrza lub gleby, poprawy 

gospodarowania odpadami, upowszechnienia wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii itp. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

 

 

Wnioskodawca jest 

przedsiębiorstwem we 

wczesnej fazie rozwoju 

lub przedsiębiorstwem 

nowozałożonym 

 

 

Wniosek wraz  

z załącznikami 

2 2 pkt 

 

 

 

 

2 pkt - przedsiębiorstwo jest we wczesnej fazie rozwoju – przedsiębiorstwo, 

którego okres funkcjonowania wynosi > 3 miesiące ≤ 24 miesiące. 

 

2 pkt -  przedsiębiorstwo jest nowozałożone – przedsiębiorstwo, którego okres 

funkcjonowania na rynku jest ≤ 3 miesiące 

Przy ocenie spełnienia kryterium brany jest pod uwagę stan na dzień złożenia 

wniosku. 

 

 

5. 
Miejsce realizacji 

projektu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 lub 1 pkt 

 

 

0 pkt – pozostałe obszary; 

 

1 pkt – obszar rozumiany jako miejscowość poniżej 5 tyś. mieszkańców lub o 

najniższym poziomie wskaźnika przedsiębiorczości. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6. 

Innowacyjność 

produktów/usług 

/technologii 

będących rezultatem 

projektu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0, 2 lub 4 pkt 

 

0 pkt - produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu będą 

innowacyjne w skali regionu (województwo); 

 

2 pkt  – produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu będą 

innowacyjne w skali kraju; 

 

4 pkt – produkty/usługi/technologie będące rezultatem projektu będą 

innowacyjne w skali świata; 

 

W tym kryterium wnioskodawca powinien opierać się na opinii wystawionej 

przez niezależnego i nie związanego z Wnioskodawcą eksperta 

(naukowca/badacza) z danej dziedziny nauki, potwierdzonej przez 

przedstawiciela Sektora B+R.  

 

Sektor B+R: 

 

Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, które otrzymały co najmniej ocenę B, zgodnie z aktualnym 

komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub jednostki naukowe 

zagraniczne o równorzędnej ocenie. 

 

Wzór opinii stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Udział w klastrach, 

stowarzyszeniach 

branżowych, izbie 

gospodarczej 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0, 1 lub 2 pkt 

 

0 pkt – brak udokumentowanej  

współpracy w podanym zakresie 

  

1 pkt - w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym 

zakresie, przez min. 12 miesięcy, licząc do dnia ogłoszenia konkursu  

 

2 pkt - w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy  

w podanym zakresie, przez min. 2 lata, licząc do dnia ogłoszenia konkursu. 

 

8. 
 Wzrost liczby etatów 

 

Wniosek wraz  

z załącznikami 

1 

 

 

 

 

 

 

0 – 3 pkt 

 

 

 

 

 

 

0 pkt – Wnioskodawca nie tworzy nowych etatów; 

1 pkt – Wnioskodawca tworzy  od 0,5 do 1  nowego etatu; 

2 pkt – Wnioskodawca tworzy od 1,5 do 2 nowych etatów; 

3 pkt – Wnioskodawca tworzy 2,5 lub więcej nowych etatów. 

 

Dodatkowe punkty *(punkty dodawane do wyniku końcowego uzyskanego w 

ramach kryterium): 

1 pkt- Wnioskodawca otrzymuje dodatkowy punkt za stworzenie miejsca pracy 

na obszarze wiejskim i/lub o najniższym poziomie  wskaźnika przedsiębiorczości 

 
∗ Dodatkowe punkty nie są wliczane do maksymalnej liczby punktów możliwej 

do uzyskania. 
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Praca w niepełnym wymiarze godzin powinna zostać przeliczona na 

odpowiednią część EPC (np. praca całoroczna w wymiarze pół etatu  

0,5 etatu = 0,5 EPC) 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Wkład własny wyższy 

od minimalnego 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 

0 – 4 pkt 

Wkład własny wyższy od minimalnego o: 

≤5 p.p. -  0  pkt 

>5 ≤ 10 p.p. - 1 pkt 

>10 ≤ 15 p.p. - 2 pkt 

>15 ≤ 20 p.p. - 3 pkt 

> 20 p.p. - 4 pkt 

 

p.p. – punkt procentowy 

 

 


