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Oś priorytetowa  
II Konkurencyjna gospodarka 
 

Działanie 
2.1  Nowe produkty i usługi w MSP 

 

Poddziałanie 
2.1.4  Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej 
 

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 
Bezwzględne 

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. 

2. 

Projekt jest skierowany do grup 

docelowych z obszaru województwa 

opolskiego 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględne 

Projekt zakłada, że grupę docelową będą stanowiły osoby i/lub podmioty 

z woj. opolskiego. Jako grupę docelową rozumiemy osoby fizyczne uczące 

się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa opolskiego  

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów, 

posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

opolskiego. 

 

 

3. 

Wnioskodawca posiada siedzibę 

bądź oddział na terenie 

województwa opolskiego. 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględne 

Wnioskodawca posiada siedzibę bądź oddział na terenie 

województwa opolskiego. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. Wzrost liczby etatów 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
4 

 

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 dla osoby z niepełnosprawnościami. 

 

* Dodatkowe punkty nie są wliczane do maksymalnej liczby punktów 

możliwej do uzyskania. 

 

Za osobę z niepełnosprawnością uznaje się osobę w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, będącą osobą niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy 

 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. osobę z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. 

 

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) 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Doświadczenie Wnioskodawcy 

 w prowadzeniu działalności  

w obszarze merytorycznym, którego 

dotyczy projekt 

 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 0 – 2 pkt 

 

0 pkt – Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w prowadzeniu 

działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 

 

1 pkt – Wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 

posiada doświadczenie w prowadzeniu aktywnej działalności w obszarze 

merytorycznym, którego dotyczy projekt. 

 

2 pkt - Wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, posiada 

co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu aktywnej działalności w 

obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt, poparte  

i udokumentowane efektami prowadzonej działalności. 

 

Punkty się nie sumują. 

3. 

Wnioskodawca zakłada współpracę  

z innymi podmiotami przy realizacji 

projektu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 0 - 1 pkt 

0 pkt – Wnioskodawca nie zakłada współpracy z innymi podmiotami  przy 

realizacji projektu. 

 

1 pkt – Wnioskodawca zakłada współpracę z innymi podmiotami  przy 

realizacji projektu tj. publiczne  służby zatrudnienia, i/lub publiczne  

instytucje pomocy i integracji społecznej, i/lub jednostki samorządu 

terytorialnego, i/lub partnerzy  społeczno-gospodarczy, i/lub organizacje 

pozarządowe prowadząc statutową działalność w obszarze integracji 

społecznej. 

4. 
Udział w projekcie osób 

 z niepełnosprawnościami  

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 0 – 3 pkt 

 Za osobę z niepełnosprawnością uznaje się osobę w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, będącą osobą niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. osobę z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. 



Załącznik do Uchwały Nr 63/2016 KM RPO WO 2014-2020 

 z dnia 23 marca 2016 r.  

 

0 pkt – osoby z niepełnosprawnościami stanowią  poniżej 10% grupy 

docelowej 

1 pkt– osoby z niepełnosprawnościami stanowią co najmniej 10% grupy 

docelowej 

2 pkt– osoby z niepełnosprawnościami stanowią co najmniej 20%  grupy 

docelowej 

3 pkt– osoby z niepełnosprawnościami stanowią co najmniej 30%  grupy 

docelowej 

 

W przypadku gdy odpowiedni % nie stanowi liczby całkowitej każdorazowo 

w ramach projektu należy dokonać zaokrąglenia w górę. 

 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Projekt wpisuje się w obszar 

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. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6. 

Rezultaty projektu wpisują się  

w założenia Programu Specjalnej 

Strefy Demograficznej  

w województwie opolskim do  

2020 roku "Opolskie dla Rodziny 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 lub 2 pkt 

0 pkt – rezultaty projektu nie wpisują się w Program SSD 

 

2 pkt  – rezultaty projektu wpisują się w Program SSD 

7. 

Projekt skierowany jest do 

mieszkańców lub/i podmiotów  

z gmin województwa opolskiego  

o wysokim wskaźniku zagrożenia 

ubóstwem 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 1 – 4 pkt 

1 pkt – projekt skierowany jest do mieszkańców lub/i podmiotów  

z gmin o bardzo niskim stopniu zagrożenia ubóstwem 

 

2 pkt – projekt skierowany jest do mieszkańców lub/i podmiotów z gmin  

o niskim stopniu zagrożenia ubóstwem 

 

3 pkt – projekt skierowany jest do mieszkańców lub/i podmiotów z gmin  

o umiarkowanym stopniu zagrożenia ubóstwem 

 

4 pkt – projekt skierowany jest do mieszkańców lub/i podmiotów z gmin  

o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem 

 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem obliczany wg metody miary rozwoju 

 i aktualizowanym corocznie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu (według aktualnego raportu dostępnego w dniu ogłoszenia 

konkursu). 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Wkład własny wyższy od 

minimalnego 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 - 4 pkt 

Wkład własny wyższy od minimalnego o: 

 ≤   5 p.p. - 0  pkt; 

>   5 p.p. ≤ 10 p.p. - 1 pkt; 

> 10 p.p. ≤ 15 p.p. - 2 pkt; 

> 15 p.p. ≤ 20 p.p. - 3 pkt; 

  > 20 p.p. - 4 pkt. 

p.p. – punkt procentowy 
 

9. 

Wnioskodawca jest 

przedsiębiorstwem ekologicznym lub 

wniosek dotyczy inwestycji 

ekologicznych 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 -  3 pkt 

0 pkt – Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem ekologicznym lub 

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 

10. 

Innowacyjność produktów/usług 

/technologii będących rezultatem 

projektu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 

1, 2 lub 4 

pkt 

1 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. 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Wnioskodawca jest 

przedsiębiorstwem we wczesnej 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 2 pkt 

2 pkt - Przedsiębiorstwo jest we wczesnej fazie rozwoju (przedsiębiorstwo, 

którego okres funkcjonowania wynosi > 3 miesiące ≤ 24 miesiące.)  
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fazie rozwoju lub przedsiębiorstwem 

nowozałożonym 

2 pkt - Przedsiębiorstwo nowozałożone (przedsiębiorstwo, którego okres 

funkcjonowania na rynku jest ≤ 3 miesiące.). 
 

Przy ocenie spełnienia kryterium brany jest pod uwagę stan na dzień 

złożenia wniosku. 

 


