Kryteria dla Dzia•ania 3.2

Lp.

1.

Kryterium

Innowacyjno!"
projektu

Definicja
Kryterium zostanie spe•nione w sytuacji gdy w wyniku realizacji projektu zostanie
wprowadzony na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/us•uga lub
proces. Innowacja wdra#ana w wyniku realizacji projektu mo#e by" stosowana w
województwie !l$skim nie d•u#ej ni# 3 lata.

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Punktowe
zerojedynkowe

0/1

Ocena
merytoryczna

Punktowe
zerojedynkowe

0/1

Ocena
merytoryczna

Punktowe
zerojedynkowe

0/1

Ocena
merytoryczna

0/1

Ocena
merytoryczna

W kryterium tym nie b%dzie oceniania innowacyjno!" nietechnologiczna projektu.
Projekt jest wykonalny pod wzgl%dem technicznym - jego zakres, sposób wykonania,
okres realizacji, posiadane pozwolenia, zezwolenia umo#liwiaj$ realizacj% projektu.
2.

3.

4.

Wykonalno!" projektu
W kryterium weryfikowane równie# b%dzie czy projekt jest wykonalny pod wzgl%dem
techniczna i finansowa
finansowym. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie za•$czonych dokumentów
finansowych, dodatkowych za•$czników oraz opisu wniosku o dofinansowanie.

Realno!" wska&ników

Weryfikowane b%dzie, czy wskazane we wniosku wska&niki s$ weryfikowalne,
odzwierciedlaj$ cele projektu, s$ adekwatne do danego rodzaju projektu oraz s$
mo#liwe do osi$gni%cia przy za•o#onym sposobie realizacji.

W ramach kryterium eksperci zweryfikuj$, czy projekt jest zgodny z zapisami
rozporz$dze' krajowych i unijnych, w tym z Rozporz$dzeniem Parlamentu
Projekt spe•nia zasady
Europejskiego (WE) i Rady (UE) nr 1303/2013; Rozporz$dzeniem Komisji (UE) nr
udzielania pomocy
651/2014;
publicznej
Rozporz$dzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013.

Punktowe
zerojedynkowe
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5.

6.

Zasadno!" i
odpowiednia
wysoko!" wydatków

W kryterium tym ocenie podlegaj$ wskazane do realizacji wydatki kwalifikowane
projektu. Wszystkie wydatki powinny by" zasadne z punktu widzenia realizacji i
wykonalno!ci inwestycji oraz odpowiedniej wysoko!ci porównywalnej z cenami
rynkowymi. Ekspert ma mo#liwo!" korekty wydatków w przypadku uznania ich za
Punktowe
niezasadne lub o zawy#onej warto!ci. Poziom obni#enia lub uznanie wydatku za
zerojedynkowe
nieuzasadnione nie mo#e przekroczy" 20* warto!ci ca•kowitych wydatków
kwalifikowanych projektu. Je#eli zdaniem oceniaj$cego wi%cej ni# 20* warto!ci
wydatków kwalifikowanych jest nieuzasadnione lub zawy#one uznaje si%, #e projekt nie
spe•nia kryterium.

W ramach kryterium weryfikowane b%d$ nast%puj$ce aspekty:
Potencja•
- zasoby ludzkie (organizacyjne oraz kadrowe) - 1 pkt,
Wnioskodawcy i
gotowo!" do realizacji - zasoby techniczne (posiadana infrastruktura)- 1 pkt,
- do!wiadczenie w realizacji podobnych przedsi%wzi%" - 1 pkt.
projektu

0/1

Ocena
merytoryczna

Punktowe
podstawowe

0-3

Ocena
merytoryczna

Punktowe
podstawowe

0-5

Ocena
merytoryczna

W kryterium tym ocenie podlegaj$ nast%puj$ce kwestie:

7.

Rozwój ekonomiczno
– spo•eczny regionu

- u#yteczno!" wyników projektu dla wzrostu konkurencyjno!ci przedsi%biorstw
dzia•aj$cych w województwie !l$skim– 1 pkt,
- projekt dotyczy wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/us•ug –
1 pkt,
- wyst%puje niskie nasycenie danym produktem/us•ug$ na rynku docelowym – 1 pkt,
- projekt polega na wdro#eniu prac B+R - 1 pkt,
- projekt jest efektem wspó•pracy z IOB lub jednostk$ badawczo – rozwojow$ - 1 pkt.
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8.

9.

Utworzenie nowych
miejsc pracy w
przedsi%biorstwie w
wyniku realizacji
projektu

Poziom
innowacyjno!ci
projektu

Oceniaj$cy przyzna punkty po obliczeniu wska&nika
-Warto!" dofinansowania /liczba nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na RJR- Roczne
Jednostki Robocze)-. Wska&nik okre!la jaka kwota dofinansowania z RPO przypada
!rednio na ka#de nowe miejsce pracy utworzone w wyniku realizacji projektu w okresie
nie pó&niejszym ni# zako'czenie realizacji projektu.
Sposób przyznawania punktów:
Od 0 do 200 tysi%cy – 4 pkt.,
pow. 200tysi%cy do 400 tysi%cy – 3 pkt.,
pow. 400 tysi%cy do 600 tysi%cy – 2 pkt.,
Powy#ej 600 tysi%cy – 1 pkt,
Brak nowych miejsc pracy – 0 pkt.

Punktowe
podstawowe

0-4

Ocena
merytoryczna

Punktowe
podstawowe

0-8

Ocena
merytoryczna

Punktowe
podstawowe

0-2

Projekt prowadzi do wdro#enia
innowacji:
- stosowanej w skali regionu, w okresie do
trzech lat – 2 pkt.,
- stosowanej w skali kraju, w okresie do trzech lat – 4 pkt.,
- stosowanej w skali !wiata, w okresie do trzech lat – 6 pkt.,
- nieznanej i niestosowanej dotychczas – 8 pkt.
W ramach tego kryterium oceniaj$cy zweryfikuj$ nast%puj$ce aspekty:

10.

Rozwój inteligentnych
- projekt wpisuje si% w RIS (dotyczy inteligentnych specjalizacji) – 1 pkt,
specjalizacji
- znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji (ocena potencja•u projektu
dla rozwoju inteligentnych specjalizacji) – 1 pkt.

Ocena
merytoryczna
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Kryterium otwarte (poni#sze rozwi$zania nie stanowi$ katalogu zamkni%tego).

Efektywno!" projektu
11.

W kryterium oceniane b%dzie czy planowane efekty (m.in. finansowe) s$
Punktowe
proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaanga#owania
nak•adów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp. Ocenie podstawowe
podlega" b%dzie nie tylko kwestia ilo!ciowa efektów projektu wykazanych np. w postaci
liczby wdro#onych produktów czy utworzonych miejsc pracy, ale równie# kwestia
jako!ciowa otrzymanego produktu oraz rezultatu.

0-8

Ocena
merytoryczna

0-5

Ocena
merytoryczna

Kryterium otwarte (poni#sze rozwi$zania nie stanowi$ katalogu zamkni%tego).
W kryterium oceniane b%dzie m.in.

12.

13.

Dodatkowe efekty
projektu m.in.

Lokalizacja projektu na
terenie o
zwi%kszonym
bezrobociu (kryterium
dodatkowe – oceniane
po osi$gni%ciu w
kryteriach
punktowych
podstawowych min
21 pkt. (60 %))

- poprawa BHP,
- pozytywna realizacja polityk horyzontalnych (która nie wynika wprost z prawa, lecz
stanowi rozwi$zania dodatkowe),
- zastosowanie rozwi$za' TIK,
- wprowadzenie nowych rozwi$za' organizacyjnych lub marketingowych (innowacji
nietechnologicznych),
-wprowadzenie/rozwój dzia•alno!ci eksportowej w przedsi%biorstwie,
- wej!cie na nowe rynki zbytu.

Punktowe
podstawowe

W kryterium tym punkty przyznane zostan$ projektom zlokalizowanym w powiatach, w
których bezrobocie utrzymuje si% na poziomie co najmniej trzech punktów
Punktowe
procentowych powy#ej !redniej okre!lonej dla województwa !l$skiego na podstawie
dodatkowe
danych GUS z miesi$ca poprzedzaj$cego miesi$c og•oszenia konkursu.
Informacja o sposobie przyznawania punktacji zostanie podana na stronie internetowej
www.scp-slask.pl przed rozpocz%ciem oceny merytorycznej w ramach danego konkursu.

0-2

Ocena
merytoryczna
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14.

Wp•yw realizacji
projektu na wzrost
przedsi%biorczo!ci
(kryterium dodatkowe
– oceniane po
osi$gni%ciu w
kryteriach
punktowych
podstawowych min 21
pkt. (60 %))

W ramach kryterium weryfikowany b%dzie wp•yw projektu na wzrost przedsi%biorczo!ci
Punktowe
na danym obszarze. Punktacja b%dzie przyznawana w zale#no!ci od lokalizacji projektu
dodatkowe
oraz wska&nika przedsi%biorczo!ci na podstawie najbardziej aktualnych danych
statystycznych definiuj$cych ten wska&nik.

0-2

Ocena
merytoryczna
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