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KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 

KRYTERIA HORYZONTALNE 

Kryteria horyzontalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) 

KRYTERIA HORYZONTALNE DOPUSZCZAJĄCE 

OCENA: TAK/NIE 

odpowiedź „NIE” oznacza odrzucenie projektu 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Zgodność projektu z celem 

Działania 

Zgodnie z kryterium ocenie podlega, czy projekt wpisuje się w cel Działania/ Poddziałania w 

ramach którego jest realizowany. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Zgodność projektu z 

dokumentami strategicznymi 

oraz branżowymi 

Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi oraz branżowymi wymienionymi w 

Regulaminie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym? 

Czy projekt wpisuje się w konkretny cel operacyjny oraz w podstawowe działania 

rekomendowane do priorytetowej realizacji/kierunki interwencji celu operacyjnego określone 

w danym dokumencie/dokumentach? (jeśli dotyczy) 

tak/nie/nie dotyczy 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Zgodność projektu 

z politykami horyzontalnymi, w 

tym w zakresie dostosowania do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest neutralny bądź pozytywny pod 

względem realizacji polityk horyzontalnych i czy Wnioskodawca wskazał konkretne działania, 

które mają pozytywny wpływ na realizację następujących polityk horyzontalnych: 

 zrównoważony rozwój (OP 1-5), 

 równość szans i niedyskryminacja (OP 1-5, OP 9)*, 

 równouprawnienie płci, (OP 1- 5, OP 9). 

 

* W przypadku budowy nowej infrastruktury inwestycja musi być zgodna z koncepcją 

uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych 

w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających  

z obowiązujących przepisów budowalnych.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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Adekwatność wskaźników do 

zakresu rzeczowego projektu 

Celem kryterium jest ocena wybranych w projekcie wskaźników realizacji projektu. Ocenie 

podlega możliwość ich osiągnięcia oraz trafność/realność wskazanych wartości docelowych 

wskaźników wybranych przez wnioskodawcę spośród listy wskaźników przygotowanych 

przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach poszczególnych Działań/typów projektów. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Realizacja projektu wynika z 

uzasadnionych potrzeb1 

W ramach kryterium ocenie podlega zasadność przyjętych w projekcie założeń. 

Wnioskodawca musi wskazać, czy projekt jest realizowany w odpowiedzi na zdiagnozowane 

zapotrzebowanie (analiza popytu), przedstawić cele, potrzeby, trendy.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Wykonalność projektu 

W ramach kryterium należy stwierdzić, czy potencjał inwestycyjny wnioskodawcy jest 

wystarczający do zrealizowania inwestycji, czy przewidziano problemy w zarządzaniu, które 

mogą doprowadzić do nie zrealizowania przedsięwzięcia, czy podano potencjalne sposoby 

ich rozwiązania, czy podmiot dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym 

(weryfikacji podlegać będą również kompetencje oraz potencjał kadrowy wnioskodawcy), 

finansowym, prawnym, pozwalającym zrealizować inwestycję, osiągnąć zakładane cele oraz 

utrzymać efekty realizacji projektu. W ramach kryterium należy zweryfikować, czy 

wnioskodawca oszacował ryzyko towarzyszące inwestycji i potrafi je zminimalizować oraz 

podjąć działania zaradcze.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Trwałość projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Beneficjent nie planuje w okresie 3/5 lat od 

płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, zmian skutkujących spełnieniem przesłanek 

określonych w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

tak/nie/nie dotyczy 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

                                                           
1 Nie dotyczy OP 1 Gospodarka i innowacje. 
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Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Czy wnioskodawca zapewni trwałość 

instytucjonalną, techniczną i finansową inwestycji po zakończeniu jej realizacji ? 

(jeśli dotyczy) 

KRYTERIA HORYZONTALNE OGÓLNE 

OCENA: PUNKTOWA 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Komplementarność 

wewnątrzprogramowa projektu 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób projekt zapewni 

komplementarność wewnątrzprogramową w kontekście połączenia interwencji środków 

EFRR i EFS. Zgodnie z kryterium ocenie podlega komplementarny charakter planowanego 

przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, które mogą być/są komplementarne wobec 

przedmiotowej inwestycji. 

0/1 

0 pkt – projekt nie zapewnia 

komplementarności 

wewnątrzprogramowej 

1 pkt – projekt zapewnia 

komplementarność 

wewnątrzprogramową 

 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

Realizacja wskaźników 

programowych* 

Celem kryterium jest premiowanie tych projektów, które w sposób najpełniejszy wpisują się 

w  założenia przyjęte dla danego obszaru na poziomie Programu poprzez realizację 

wskaźników włączonych do ram wykonania lub pozostałych wskaźników programowych (jeśli 

dotyczy). 

 

0/1/3 

0 pkt – projekt nie realizuje 

wskaźników włączonych do ram 

wykonania ani wskaźników 

programowych 

1 pkt - projekt realizuje co najmniej 

jeden wskaźnik programowy  

3 pkt – projekt realizuje wskaźniki 

włączone do ram wykonania  

 

Punkty nie podlegają sumowaniu 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 
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Realizacja celów Strategii 

Rozwoju Polski Zachodniej 

Celem kryterium jest premiowanie projektów wpisujących się w cele Strategii Rozwoju Polski 

Zachodniej do roku 2020. 

0/2 

0 pkt – projekt nie wpisuje się w cele 

Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 

do roku 2020 

2 pkt – projekt wpisuje się w cele 

Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 

do roku 2020 

 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

Priorytetowy charakter 

projektu**  

 

Celem kryterium jest premiowanie projektów ujętych w ramach Kontraktu Terytorialnego. 

(jeśli dotyczy) 

0/2 

0 pkt – projekt nie jest ujęty w 

Kontrakcie Terytorialnym 

2 pkt – projekt jest ujęty w Kontrakcie 

Terytorialnym 

 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

Projekt realizowany w formule 

Kontraktu Lubuskiego*** 

Celem kryterium jest premiowanie projektów realizowanych w ramach Kontraktu Lubuskiego. 

(jeśli dotyczy) 

0/3 

0 pkt – projekt nie jest realizowany w 

formule Kontraktu Lubuskiego 

3 pkt – projekt jest realizowany w 

formule Kontraktu Lubuskiego 

 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

Zgodność projektu ze zgłoszoną 

koncepcją w formule KL*** 

Kryterium ma na celu preferowanie projektów w ramach formuły KL: 
 

 których wartość dofinansowania będzie równa lub niższa od wartości deklarowanej w 
zgłoszonej koncepcji do formuły Kontraktu Lubuskiego 

 których wartość docelowa wskaźników będzie równa lub wyższa od wartości 
deklarowanej w zgłoszonych koncepcjach do formuły Kontraktu Lubuskiego 

 które są zgłoszone przez podmioty tworzące partnerstwa wskazane w porozumieniach 

0-3 pkt. 
 

0 pkt – wartość dofinansowania 
projektu jest wyższa od wartości 

deklarowanej w zgłoszonej koncepcji 
do formuły KL, wartość docelowa 

wskaźników we wniosku jest niższa od 
wartości deklarowanej w zgłoszonej 
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ws. KL 
 
(jeśli dotyczy) 

koncepcji do formuły KL, projekt 
złożony przez inny podmiot niż ten 
wskazany w porozumieniu ws. KL 

 
1 pkt – wartość dofinansowania 
projektu jest równa lub niższa od 

wartości deklarowanej w zgłoszonej 
koncepcji do formuły KL. 

1 pkt – wartość docelowa wskaźników 
jest równa lub wyższa od wartości 

deklarowanej w zgłoszonej koncepcji 
do formuły KL. 

1 pkt – projekt złożony przez podmiot 
tworzący partnerstwo wskazany w 

porozumieniu ws. KL. 
 

Punkty sumują się. 
0 punktów nie oznacza odrzucenia 

wniosku. 

Korzyści społeczno – 

ekonomiczne wynikające z 

realizacji projektu – aspekt 

zatrudnieniowy 

Ocena w ramach kryterium będzie dotyczyła prozatrudnieniowego aspektu przedsięwzięcia, 

czy będzie on miał wpływ na powstanie nowych miejsc pracy. 

0/2 

0 pkt. – projekt nie wpływa na 

powstanie nowych miejsc pracy 

2 pkt – projekt wpływa na powstanie 

nowych miejsc pracy 

 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

 

* kryterium ma zastosowanie dla konkursów/ naborów w trybie pozakonkursowym dla Osi priorytetowych/działań/poddziałań, w ramach których wskaźniki zostały 

włączone do ram wykonania i/lub obowiązują pozostałe wskaźniki programowe 

** kryterium ma zastosowanie dla konkursów/naborów w trybie pozakonkursowym dla Osi priorytetowych/działań/poddziałań,  w ramach których przewiduje się 

realizację projektów ujętych w  Kontrakcie Terytorialnym 
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*** kryteria mają zastosowanie dla konkursów dla Osi Priorytetowych/działań/poddziałań, w ramach których realizowana jest formuła Kontraktu Lubuskiego (na 

podstawie porozumień zawartych przez IZ RPO) 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów horyzontalnych ogólnych wynosi  od 5 do 16 punktów, w zależności od tego które kryteria 

mają zastosowanie w danym konkursie/ naborze w trybie pozakonkursowym. 

 
KRYTERIA SPECYFICZNE 

 dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP 
Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP 

 

Kryteria specyficzne dopuszczające 
Kryteria specyficzne mają na celu zbadanie, w jakim stopniu projekt  wpływa i realizuje istotne kwestie w ramach Działania 1. 4 Promocja regionu 
i umiędzynarodowienie sektora MŚP. Kryteria specyficzne dopuszczające mają charakter bezwzględny – ich niespełnienie oznacza odrzucenie 

wniosku. 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Zgodność ze strategią rozwoju 
przedsiębiorstwa 

Czy działania przedstawione w projekcie są zgodne ze strategią rozwoju 
przedsiębiorstwa uwzględniającą plan rozwoju działań eksportowych 
i harmonogram planowanych działań eksportowych na okres 3 lat?  
Ocena na podstawie zapisów strategii rozwoju przedsiębiorstwa dołączonej do 
dokumentacji aplikacyjnej.  

tak/nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku. 

Analiza potrzeb 

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. 
W ramach kryterium ocenie podlegają następujące aspekty: 

 czy realizacja projektu została oparta na przeprowadzonej diagnozie 
potrzeb? 

 w jaki sposób Wnioskodawca uzasadnia potrzebę realizacji projektu, 
jakie problemy wskazuje? czy realizacja projektu przyczyni się do ich 
rozwiązania? 

 czy realizacja projektu wpłynie na poprawę sytuacji rynkowej 
Wnioskodawcy? 

 czy diagnoza problemów i potrzeb oparta jest na rzetelnych analizach, 
rozpoznaniu rynku? 

 czy cele projektu są adekwatne do wskazanych problemów i potrzeb? 
 

0 - 4 pkt 
Punkty przyznawane są 

w zależności od stopnia spełniania 
kryterium 

 
0 pkt - w dokumentacji projektowej nie 
przedstawiono potrzeb, problemów i 

uzasadnienia realizacji projektu 
1 - 4 pkt - Wnioskodawca 

zdiagnozował i uzasadnił potrzebę 
realizacji projektu, wskazał problemy, 

cele, realne założenia oraz wpływ 
projektu na poprawę sytuacji rynkowej 

Wnioskodawcy  
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0 pkt powoduje odrzucenie wniosku 
Kryterium uznaje się za spełnione 

po uzyskaniu minimum 1 pkt. 

Kryteria specyficzne punktowane 
Kryteria specyficzne punktowane mają zróżnicowaną maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności 

danego problemu. Preferowane będą projekty, które w jak największym stopniu spełniają wszystkie kryteria specyficzne określone dla danego typu 
projektu. IZ RPO-L2020 dopuszcza sytuację, kiedy projekt otrzyma punktacje "0" w ramach poszczególnych kryteriów specyficznych 

punktowanych, ale nie skutkuje to odrzuceniem wniosku. Ocena na podstawie tych kryteriów polega na przyznawaniu punktów projektowi 
w zależności od stopnia spełnienia kryterium. 

Regionalne inteligentne 
specjalizacje 

Ocenie podlega powiązanie realizacji projektu z inteligentnymi specjalizacjami 
określonymi dla regionu na podstawie "Programu Rozwoju Innowacji 
Województwa Lubuskiego" dołączonego do dokumentacji konkursowej. 
Weryfikacji podlegają następujące kwestie: 

 czy zakres projektu oraz jego rezultaty dotyczą jednego z obszarów 
wyłonionych jako inteligentne specjalizacje regionu? 

 czy zakres projektu oraz jego rezultaty przyczyniają się do realizacji co 
najmniej jednego z celów operacyjnych PRI?  

 
PRI jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał weryfikacji  
i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany 
społeczno-gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie 
będzie wersja  dokumentu dołączona do dokumentacji konkursowej. 

0 / 4 pkt 
0 pkt – zakres projektu nie dotyczy 
inteligentnych specjalizacji regionu, 

4 pkt - zakres projektu dotyczy 
inteligentnych specjalizacji regionu 
oraz przyczynia się do realizacji co 

najmniej jednego z celów 
operacyjnych PRI. 

 

Plan Inwestycyjny i Promocji 
Gospodarczej Województwa 

Lubuskiego 

Ocenie podlega czy realizacja projektu jest zgodna z założeniami Planu 
Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego, 
dołączonego do dokumentacji konkursowej, w tym czy: 

 jest zgodna ze wskazanymi geograficznymi kierunkami promocji 
gospodarczej, 

 dotyczy sektorów /branż o istotnym znaczeniu w gospodarce regionu. 

0 / 2 / 4 
Punkty podlegają sumowaniu 

0 pkt – zakres projektu nie jest zgodny 
z założeniami PIiPG  

2 pkt – projekt jest zgodny ze 
wskazanymi geograficznymi 

kierunkami promocji gospodarczej 
2 pkt – projekt dotyczy sektorów 

/branż o istotnym znaczeniu 
w gospodarce regionu 

Kompleksowość i lokalizacja 
projektu 

Ocenie podlega kompleksowość projektu (zakres obejmujący udział MŚP w co 
najmniej 2 wydarzeniach gospodarczych) oraz lokalizacja miejsc, w których 
odbywać się będą wydarzenia gospodarcze.  

1 – 6 pkt 
Punkty podlegają sumowaniu 

 
Kompleksowość 
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Projekt dotyczy udziału MŚP w co 
najmniej 2 wydarzeniach 

gospodarczych 
Tak  – 2 pkt,  Nie  – 0 pkt. 

 
Lokalizacja 

W przypadku targów/wystaw: 
1 pkt - projekt dotyczy targów 

odbywających się w kraju; 
2 pkt - projekt dotyczy targów 

odbywających się poza granicą Polski. 
 

W przypadku misji gospodarczych: 
1 pkt - projekt dotyczy misji do krajów 

europejskich; 
2 pkt - projekt dotyczy misji do krajów 

spoza Europy. 

Efektywność kosztowa projektu 

Ocenie podlega sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji projektu. 
W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty: 

 czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu 
są współmierne do planowanych nakładów? 

 czy przedstawione wydatki są niezbędne a ich wartości są 
uzasadnione i adekwatne do zakresu projektu (czy koszty nie zostały 
przeszacowane/ niedoszacowane)? 

 czy założenia przedstawione w projekcie są realne? 
 

0 / 3 / 6 / 9 pkt 
Punkty podlegają sumowaniu 

 
Korzyści zaplanowane do osiągnięcia 

w wyniku realizacji projektu są 
współmierne do planowanych 

nakładów 
Tak  – 3 pkt,  Nie  – 0 pkt. 

 
Wszystkie wydatki są niezbędne a ich 

wartości są uzasadnione 
 i adekwatne do zakresu projektu. 

Tak  – 3 pkt,  Nie  – 0 pkt. 
 

Założenia przedstawione w projekcie 
są realne 

Tak  – 3 pkt,  Nie  – 0 pkt. 

Powiązanie projektu 
z działalnością B+R 

Ocenie podlega czy produkt/usługa promowany podczas wydarzenia 
gospodarczego powstał w ramach działalności B+R Wnioskodawcy lub 
Wnioskodawca posiada prawa własności intelektualnej na wystawiany 
produkt/usługę. 

0 / 3 pkt 
Promowany produkt/usługa powstał w 

ramach działalności B+R 
Wnioskodawcy lub Wnioskodawca 
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posiada na niego prawa własności 
intelektualnej  

Tak  – 3 pkt,  Nie  – 0 pkt. 

Przychody z eksportu   

 

W ramach kryterium ocenie podlega jaki wzrost przychodów z eksportu w 
wyniku realizacji projektu zanotuje MŚP.  
Kryterium należy odzwierciedlić we wskaźnikach projektu. 

0 – 5 pkt 
0 pkt – 0% 

1 pkt - do 5%, 
2 pkt - do 10%, 
3 pkt - do 15%, 

5 pkt - powyżej 15% 

Efekty projektu  

W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty: 

 czy projekt przyczyni się do podpisania zagranicznych kontraktów 
handlowych? Jeśli tak to ile kontraktów zostanie popisanych? (należy 
odzwierciedlić we wskaźnikach projektu) 

 czy wynikiem realizacji projektu będzie podjęcie konkretnych działań 
inwestycyjnych? 

0 - 7 pkt 
Punkty podlegają sumowaniu 

 
Projekt przyczyni się do podpisania 

kontraktów handlowych z partnerami 
zagranicznymi: 

Nie – 0 pkt,  
Tak - 1 kontrakt – 0 pkt, 

 Tak - 2 kontrakty – 2 pkt,   
Tak - 3 kontrakty – 4 pkt,   

Tak - 4 lub więcej kontraktów  
– 5 pkt,   

 
Wynikiem realizacji projektu będzie 

podjęcie konkretnych działań 
inwestycyjnych 

Tak – 2 pkt,  Nie  – 0 pkt. 

  42 

 
 

 


