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produktowej i procesowej MŚP

Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków 
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Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję 
Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW. Zadania związane z naborem 
realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 

23A, 58-300 Wałbrzych.
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Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW

Schemat A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

(Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych)

Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-426/21



Ogółem alokacja wynosi:

Schemat A – 1 218 315 EUR 

(5 505 930,97 PLN  kurs obowiązujący w lipcu 2021 r.: 1 Euro = 4,5193 zł)

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Dokładna 
kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych 
projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na 
pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców realizujących projekty na terenie Aglomeracji 
Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW.

W skład Aglomeracji Wałbrzyskiej wchodzą Gminy: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina 
Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, 
Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, 

Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, 
Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów. 

Wsparciem w ramach ZIT AW objęte są w całości powiaty: świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz 
częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki. 

Jeden Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.



Wielkość przedsiębiorstwa będzie weryfikowana w oparciu o definicję zawartą w art. 1 zał. nr I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER).
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Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach 

administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do 

zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji 

Wałbrzyskiej. 

O dofinasowanie mogą ubiegać się: 

• MŚP 

• Zgrupowania i partnerstwa MŚP

TYPY WNIOSKODWCÓW/BENEFICJENTÓW/PARTNERÓW
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UWAGA: 
Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie:
1. oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach 

administracyjnych województwa dolnośląskiego (tylko w przypadku braku w 
dokumencie rejestrowym przedsiębiorcy siedziby/oddziału/miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej na terenie woj. Dolnośląskiego, oraz

2. Oświadczenia o realizacji projektu/inwestycji na terenie ZIT AW (tylko w przypadku 
braku w dokumencie rejestrowym przedsiębiorcy siedziby/oddziału/miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie ZIT AW).

Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową 
(nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) –złożenie dokumentu potwierdzającego 
posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa 
dolnośląskiego oraz potwierdzającego realizację projektu/inwestycji na terenie ZIT AW.

• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 30.000 PLN

• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 400.000 PLN



6

Wnioskodawca/Beneficjent wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji –generator wniosków o 
dofinansowanie EFRR –dostępny na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl

i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie: 

od godz. 8.00 dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 dnia 30 września 2021 r.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR 
(dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie 
terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. 

Złożona do IOK papierowa wersja wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowalnego) wniosku o 
dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE

WAŻNE TERMINY
IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2023 roku. 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w 
umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 
roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie 
tego terminu). 

https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/


W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty dotyczące jedynie zakupu ruchomych 
środków trwałych z wyłączeniem grup:
0 – Grunty,
1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze 
własnościowe prawo do lolaku mieszkalnego,
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
9 – Inwentarz żywy,
wg Klasyfikacji Środków Trwałych
i/albo wartości niematerialnych i prawnych.
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PRZEDMIOT KONKURSU, W TYM TYPY PROJEKTÓW 
PODLEGAJĄCE DOFINASOWANIU

W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty w ramach schematu: 
1.5.2. A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP polegające na:

 Wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 Dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 



Przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco

ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu ( towaru lub usługi), procesu.

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić :

• Innowację produktową – oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego
towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do
ich charakterystyk lub przeznaczenia;

• Innowację procesową – oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub
znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.
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Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji procesowej lub

produktowej.

W ramach schematu 1.5.A przewidziano dofinasowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez 
przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacyjności procesowej lub produktowej. Pomoc będzie przyznawana na 
inwestycje początkowe. *

Inwestycja początkowa oznacza:
a) Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem 

zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio 
nieprodukowanych w zakładzie luz zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub

b) Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa

nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.  



Preferencje uzyskają projekty:

 Realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

 Wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny
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Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, zgodne z „Dolnośląską Strategią 
Innowacji 2030”, należą: 

 Chemia i medycyna;
 Auto-Moto-Aero-Space;
 Surowce naturalne i wtórne;
 Maszyny i urządzenia,
 „Zielone ład” – specjalizacja horyzontalna,
 „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna,
 „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.



INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA DLA POSZCZEGÓLNYCH 

BENEFICJENTÓW
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Wsparcie w konkursie do schematu 1.5.A będzie udzielane wyłącznie jako:

 pomoc de minimis (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020).

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

 do 80% wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015

r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych

programów operacyjnych na lata 2014–2020.
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W projektach objętych pomocą de minimis weryfikowane będzie, czy całkowita kwota

pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z

uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis

otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 euro (w przypadku

przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego

transportu towarów – 100 000 euro) w okresie trzech lat podatkowych.

POMOC DE MINIMIS



PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW 
NIEKWALIFIKOWALNYCH

12

 Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego. 

 Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej.

 Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane.

 Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie 

nieruchomości.

 Wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego przekraczający 10% całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych.

 Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu.

 Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji 

początkowej.

 Połączenie kosztów wchodzących w zakres art. 14 GBER ust. 4 lit. a) i b). 



WSKAŹNIKI:
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W ramach RPO WD 2014-2020 rozróżnia się następujące wskaźniki:

a) obligatoryjne –wskaźniki ujęte w RPO WD 2014-2020,SZOOP RPO WD 2014-2020
b) horyzontalne 
c) dodatkowe –wskaźniki projektowe

W ramach wniosku o dofinasowanie projektu Wnioskodawca określa wskaźniki służące 
pomiarowi działań i celów założonych w projekcie. We wniosku o dofinasowanie 
Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru i określenia wartości docelowej wszystkich 
adekwatnych wskaźników produktu/rezultatu. 



Obligatoryjne wskaźniki produktu - wskaźniki ujęte w RPO WD 2014-2020, SZOOP RPO 
WD 2014-2020
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 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje,
 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje),
 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku,
 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firm,
 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji,
 Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych O/K/M,
 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami,
 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne(TIK).

Wskaźniki produktu zapisane w Strategii ZIT AW wynikające z Porozumienia
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)[szt.];
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)[szt.];
• Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)[zł];
• Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [szt.];
• Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29)[szt.]



Obligatoryjne wskaźniki rezultatu- wskaźniki ujęte w RPO WD 2014-2020, SZOOP RPO 
WD 2014-2020
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 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych,
 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych,
 Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych,
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8),
 Liczba utrzymanych miejsc pracy,
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy -pozostałe formy.

Wskaźniki rezultatu zapisane w Strategii ZIT AW wynikające z Porozumienia:

• Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8)[EPC]



Kryteria oceny zgodności projektów ze strategią ZIT AW

Dla schematu 1.5.2 A

Dla naborów skierowanych do ZIT AW -28 pkt
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Kryteria oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AW – 50% wszystkich możliwych 
punktów

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów

1 Zgodność projektu ze Strategią ZIT

Kryterium obligatoryjne (kluczowe) 
Niespełnienie oznacza odrzucenie 

wniosku
Brak możliwości korekty. 

n/d

2 Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu
Kryterium punktowe

(0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku)

0-1 pkt 

3 Lokalizacja wnioskodawcy/miejsce realizacji projektu

Kryterium punktowe

(0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku)

0-5-10-15 pkt

4

Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej 
wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT 

wynikających z Porozumienia

Kryterium punktowe

(0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku)

0-12 pkt

Uwaga: 
W ramach tego kryterium sprawdzane będzie ,
czy projekt otrzymał co najmniej 15% możliwych do uzyskania punktów na tym etapie oceny.
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Kryterium nr 1. Zgodność projektu ze Strategią ZIT AW

 Sprawdzana będzie zbieżność zapisów dokumentacji aplikacyjnej z zapisami Strategii ZIT.

 Oceniane będzie, czy przedsięwzięcie ma wpływ na minimalizację negatywnych zjawisk opisanych w 
Strategii ZIT AW oraz realizację zamierzeń  strategicznych ZIT AW.

Kryterium nr 2. Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu  

Czy w wyniku realizacji projektu nastąpi przyrost zatrudnienia?
Kryterium zostanie spełnione, jeżeli zatrudnienie nastąpi w wielkości co najmniej 1 etatu.
• tak (1pkt);
• nie (0 pkt).
Przyrost zatrudnienia oznacza nowo powstałe miejsca pracy w wyniku realizacji projektu, bezpośrednio 
po jego zakończeniu. 
Kryterium zostanie spełnione jeżeli zatrudnienie nastąpi w wielkości co najmniej 1 etat. Ilość stworzonych 
miejsc pracy winna zostać wyrażona w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy). 
Liczone są wyłącznie miejsca pracy, które mogą być przeliczone na ww. jednostkę (wyłącznie umowy o 
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, dla której przyjmuje się wartość EPC=1) w okresie jednego roku. 
Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca sezonowa powinny zostać przeliczone na odpowiednią część 
EPC (np. praca całoroczna w wymiarze pół etatu 0,5 etatu = 0,5 EPC).
Oceniane na podstawie dokumentacji projektowej.
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Kryterium nr 3. Lokalizacja wnioskodawcy/miejsce realizacji projektu 

W ramach kryterium sprawdzane i oceniane będzie czy wnioskodawca:

 na dzień składania wniosku posiada swoją główną siedzibę na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej 
(10 pkt);

 realizuje projekt w całości na obszarach wiejskich ZIT AW (5 pkt);
 żadne z wyżej wymienionych (0 pkt).

Punkty mogą się sumować.

Kryterium nr 4. Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników 
monitoringu realizacji celów Strategii ZIT wynikających z Porozumienia

 Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizacje wartości 
docelowych wskaźników Strategii ZIT wynikających z Porozumienia (wskaźników Ram Wykonania 
i pozostałych z RPO). 
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Punktacja do kryterium nr 4 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu 
realizacji celów Strategii ZIT

Wyszczególnienie Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach O/K/M ( CI 8)

( ekwiwalent pełnego czasu pracy )

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku ( CI 28) (szt.)

0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący) Wartość wskaźnika: 
Wzrost zatrudnienia od 0 EPC do ≤1 EPC

0 pkt 

Wartość wskaźnika:
0 pkt

25% maksymalnej oceny (niski wpływ) Wartość wskaźnika: 
Wzrost zatrudnienia ˃1 EPC do ˂2 EPC

2 pkt

Wartość wskaźnika: 
0 pkt

50% maksymalnej oceny (średni 
wpływ)

Wartość wskaźnika: 
Wzrost zatrudnienia ≥2 EPC do ˂3 EPC

4 pkt

Wartość wskaźnika: 
0 pkt

100% maksymalnej oceny (wysoki 
wpływ)

Wartość wskaźnika: 
Wzrost zatrudnienia ≥3 EPC 

8 pkt 

Wartość wskaźnika: 
1 przedsiębiorstwo objęte wsparciem w 

celu wprowadzenia produktów nowych dla 
rynku 
4 pkt

Waga danego wskaźnika 66,67 % 33,33 %

Ocena: ( max. 12 pkt-100%) 8 pkt 4 pkt



Kryteria merytoryczne specyficzne

Dla schematu 1.5 A

Dla naborów skierowanych do ZIT AW – 21 pkt.



Lp
.

Nazwa 
kryterium

Definicja kryterium Opis znaczenia 
kryterium

Maks. 
liczba
pkt. 

1. Innowacyjność 
produktowa lub 

procesowa

Ocenie podlega, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia
innowacji produktowej lub procesowej. W konkursie nie jest
możliwe dofinansowanie wydatków przeznaczonych na
innowację marketingową lub organizacyjną. Do oceny
kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez
innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w
gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w
odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu. Zgodnie z
ww. definicją można rozróżnić:

• innowację produktową- oznaczającą wprowadzenie na rynek
przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub
znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w
odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

• innowację procesową- oznaczającą wprowadzenie do praktyki
w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod
produkcji lub dostawy;

Ocena eksperta na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie i
dokumentacji projektowej.

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest 
niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania).

Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku.

n/d
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Lp
.

Nazwa 
kryterium

Definicja kryterium Opis znaczenia 
kryterium

Maks. 
liczba
pkt. 

2. Charakter 
wydatków w 

projekcie

Ocenie podlega, czy w wydatkach kwalifikowalnych projekt

przewiduje jedynie zakupy ruchomych środków trwałych

(z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych)

i/albo wartości niematerialnych i prawnych.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się niezbędne koszty

wdrożenia zakupionych wartości niematerialnych i prawnych

w związku z inwestycją (z wyłączeniem kosztów ponoszonych

wramach tzw. cross-financingu, np. szkoleń).

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest 
niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania).

Niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie 

wniosku.

n/d



Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia 
kryterium 

Maks.
liczba pkt.

3. Poziom 
innowacyjności

W ramach kryterium sprawdzane jest czy projekt zakłada:
• wprowadzenie nowej usługi lub produktu lub procesu

produkcyjnego na poziomie przedsiębiorstwa (0 pkt.)

• wprowadzenie usługi lub produktu znanej/go i
stosowanej/go w Polsce?:

 do 3 lat (2 pkt.)
 znanego ale niestosowanego dotychczas (3 pkt.)
 nieznanego i niestosowanego dotychczas (4 pkt.)

• i/lub-wdrożenie procesu produkcyjnego znanego i
stosowanego w Polsce?:

 do 3 lat (2 pkt.)
 znanej ale niestosowanej dotychczas (3 pkt.)
 nieznanej i niestosowanej dotychczas (4 pkt.)

Ocena eksperta. Oceniane na podstawie opisu wniosku o
dofinansowanie i dokumentacji projektowej, dołączonych
wyników prac B+R, patentów.

Kryterium punktowe
(0 punktów w kryterium 
nie oznacza odrzucenia 

wniosku)

0-2-3-4-5-
6-7-8 pkt



Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia 
kryterium 

Maks. 
liczba pkt.

4. Zgodność zakresu 
projektu z 
regionalną 
strategią 

inteligentnej 
specjalizacji

W ramach kryterium sprawdzane i punktowane będzie
wpisanie się projektu w inteligentne specjalizacje
regionu (RSI). Czy działania przewidziane w projekcie
przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie
obszarów i podobszarów wpisujących się w
inteligentne specjalizacje regionu, aktualne na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie?
– tak (4 pkt.);
– nie (0 pkt.).

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów
załączonych do wniosku.

Kryterium punktowe
(0 punktów w kryterium 
nie oznacza odrzucenia 

wniosku)

0-4 pkt 



Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia 
kryterium 

Maks. liczba 
pkt.

5. Wielkość wkładu 
własnego

W ramach kryterium sprawdzane i punktowane będzie
deklarowany przez wnioskodawcę czy wkład własny jest
większy od minimalnego wkładu wymaganego przez IZ RPO
WD:

• poniżej 3 punktów procentowych (0 pkt);
• co najmniej 3 punktów procentowych (2 pkt);
• co najmniej 5 punktów procentowych (3 pkt);
• co najmniej 10 punktów procentowych (4 pkt).

Ocena na podstawie dokumentacji projektowej.

Kryterium punktowe
(0 punktów w 

kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku)

0-4 pkt 

6. Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 
(ekoinnowacje)

W ramach kryterium sprawdzane i oceniane będzie czy
realizacja projektu prowadzić będzie do rzeczywistego
(w oparciu o przedstawione kwantyfikowalne dane)
ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (z
wyłączeniem wprowadzania technologii mających na
celu zwiększenie efektywności energetycznej w
przedsiębiorstwie).
Projekt będzie przeciwdziałał zmianom klimatu:
• Tak (2 pkt)
• Nie (0 pkt)

Kryterium punktowe
(0 punktów w 

kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku)

0-2 pkt



Projekt otrzymuje 2 punkty, jeśli wpisuje się w obszar
wymieniony poniżej:
• zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność

surowcową, w tym oszczędność wody;
• zastosowanie technologii mało-i bezodpadowych,

w tym zmniejszenie ilości ścieków;
• zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości

zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery;
• zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie

poziomu hałasu;
• zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu.
Oceniane na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie.

7. Jakość 
uzasadnienia 

przedstawionych 
wydatków

Czy dokonano uzasadnienia przedstawionych wydatków
w oparciu o mierzalne oraz obiektywne kryteria techniczne,
ekonomiczne i funkcjonalne:
• większość wydatków (wartościowo) nie została odpowiednio

uzasadniona (-2 pkt)
• niektóre wydatki nie zostały odpowiednio uzasadniona

(-1 pkt)
• wszystkie wydatki zostały właściwie uzasadnione

(0 pkt)
• wydatki zostały opisane zgodnie z wymogami kryterium,

a ponadto przedstawiono załączniki przedstawiające
porównania cenowe/jakościowe/funkcjonalne do innych
konkurencyjnych rozwiązań (2 pkt).

Oceniane na podstawie dokumentacji projektowej.

Kryterium punktowe
(-2 punkty 

w kryterium nie 
oznacza odrzucenia 

wniosku)

-2, -1; 0; 
2pkt



Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia 
kryterium 

Maks. 
liczba pkt.

8. Certyfikaty Czy Wnioskodawca posiada:

• certyfikat zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO lub certyfikat
Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS
PN-N, certyfikat zarządzania jakością w działalności
badawczo-rozwojowej, systemu branżowego lub
notyfikację/akredytację związaną z prowadzoną
działalnością badawczo-rozwojową (1 pkt);

• nie posiada (0 pkt);

Oceniane na podstawie dokumentacji projektowej.

Kryterium punktowe
(0 punktów w kryterium 
nie oznacza odrzucenia 

wniosku)

0-1 pkt

UWAGA: 

W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co najmniej 25% możliwych do uzyskania punktów za 
kryteria specyficzne merytoryczne.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku. 
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www.ipaw.walbrzych.eu

Zapytania dotyczące naboru można przesyłać na adresy mailowe:

ipaw@ipaw.walbrzych.eu

http://www.ipaw.walbrzych.eu/
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Dziękujemy za uwagę

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
ul. Słowackiego 23 A

58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 74 150

E-mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
www.ipaw.walbrzych.eu

http://www.ipaw.walbrzych.eu/

