
DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP  
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie  
Typ projektu: Rozwój MŚP  
 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny / punktowania 
Maks. 
liczba 
pkt. 

1. 

Projekt jest 
wynikiem prac 
B+R 
prowadzonych 
przez 
wnioskodawcę  
 
 

Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie, 
że planowana inwestycja w ramach projektu jest w 
całości bezpośrednio powiązana z pracami B+R, 
realizowanymi i zakończonymi przez wnioskodawcę lub 
na jego zlecenie, w okresie ostatnich trzech lat, licząc do 
dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 
Punkty przyznawane będą na podstawie opisu 
w dokumentacji aplikacyjnej, tj. biznesplanie oraz 
dodatkowych dokumentach, gdzie Wnioskodawca 
określa zakres wykorzystania wyników 
przeprowadzonych prac B+R. 
 

Punktacja: 
Czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac 
badawczo-rozwojowych przeprowadzonych 
przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego 
zlecenie? 

 tak - 15 punktów, 
 nie -   0 punktów. 

 
 

 
 

15 

2. 
Stopień 
innowacyjności 
produktu/ usługi 

W ramach kryterium premiowane będą projekty,  w 
wyniku których zostanie wprowadzona innowacja 
produktowa, o poziomie innowacyjności wykraczającym 
poza skalę firmy, tj. projekty innowacyjne w skali 
regionu, kraju (Polski) oraz dotyczące innowacji na skalę 
europejską tzn. produkt bądź usługa będące wynikiem 
realizacji projektu charakteryzują się nowością w 
odniesieniu do posiadanych przez nie nowych cech i 
funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań już 
dostępnych na rynku odpowiednio regionalnym, 
krajowym lub europejskim.   
 
Ocena dokonywana będzie w oparciu o informacje 
przedstawione przez Wnioskodawcę w dokumentacji 
aplikacyjnej.  

Punktacja: 
Produkt lub usługa charakteryzuje się nowością 
ze względu na posiadane przez nie nowe cechy 
i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań 
dostępnych: 

 na rynku regionalnym - 5 punktów,  

 na rynku krajowym - 10 punktów,  

 na rynku europejskim - 15 punktów. 
 
 
 

15 



3. 

Zgodność z 
regionalnymi 
inteligentnymi 
specjalizacjami  

Regionalne inteligentne specjalizacje zostały wskazane 
w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz 
inteligentnej specjalizacji (RIS3), która została przyjęta 
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 25 
maja 2015 r. Uchwałą nr IX/167/15. W Strategii tej 
wyznaczone zostały trzy inteligentne specjalizacje 
województwa: inteligentne specjalizacje wiodące – 
lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość życia, inteligentna 
specjalizacja wspomagająca – informacja i 
telekomunikacja (ICT).  
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie 
przynależność przedmiotu przedsięwzięcia do 
regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) 
wymienionych ww. Strategii.  
Weryfikacja, czy projekt wpisuje się w inteligentne 
specjalizacje regionu, będzie przeprowadzona na 
podstawie opisanego przez wnioskodawcę w 
dokumentacji aplikacyjnej rodzaju działalności 
gospodarczej, której dotyczy projekt.  
 

Punktacja uzależniona jest od tego czy projekt 
wpisuje się w inteligentne specjalizacje 
wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji. 
Punktacja: 

 tak – 15 punktów, 

 nie – 0 punktów. 
 

15 

4. 

Realizacja 
projektu na 
obszarach o 
niskim poziomie 
aktywności 
gospodarczej 

Obszarem do wyliczenia kryterium będzie obszar 
powiatu na podstawie liczby podmiotów gospodarki 
narodowej na 1000 mieszkańców. 
Ocena kryterium oparta będzie na najbardziej 
aktualnych danych statystycznych Urzędu 
Statystycznego w Rzeszowie, dostępnych na dzień 
ogłaszania konkursu. 

 

Punktacja uzależniona jest od liczby podmiotów 
gospodarczych na obszarze powiatu, w którym 
realizowany jest projekt. 
Punktacja: 

 lokalizacja projektu na obszarze  
powyżej 100 podmiotów gospodarki 
narodowej - 5 punktów, 

 lokalizacja projektu na obszarze  
od 60 do 100 podmiotów gospodarki 
narodowej  - 10 punktów, 

 lokalizacja projektu na obszarze  
poniżej 60 podmiotów gospodarki 
narodowej  - 15 punktów. 
 

15 



5. 

Przyrost 
zatrudnienia w 
wyniku realizacji 
projektu 

Warunkiem uzyskania punktów w ramach kryterium 
będzie zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie 
wnioskodawcy, będące wynikiem realizacji projektu, 
bezpośrednio po jego zakończeniu i utrzymane w 
okresie trwałości projektu. 
Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji 
zawartych w dokumentacji projektowej. 
Wnioskodawca uzyska punkty w zależności od wzrostu 
zatrudnienia i wielkości przedsiębiorstwa. 
 
 
 
 

Punktacja: 
mikroprzedsiębiorca 

 wzrost zatrudnienia o 1 pełny etat  - 5 
punktów 

 wzrost o 2 pełne etaty – 7 punktów 

 wzrost zatrudnienia o 3 i więcej pełnych 
etatów - 10 punktów 

mały przedsiębiorca 

 wzrost zatrudnienia o 2 pełne etaty  - 5 
punktów 

 wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty – 7 
punktów 

 wzrost zatrudnienia o 4 i więcej pełnych 
etatów - 10 punktów 

średni przedsiębiorca 

 wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty  - 5 
punktów 

 wzrost zatrudnienia o 4 pełne etaty - 7 
punktów 

 wzrost zatrudnienia o 5 i więcej pełnych 
etatów - 10 punktów 

    

10 

6. 

Udział w 
klastrach, 
stowarzyszeniach 
branżowych, izbie 
gospodarczej 

Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa 
prowadzące udokumentowaną współpracę w ramach 
klastra, stowarzyszenia branżowego, izby 
gospodarczej. 
Wnioskodawca musi prowadzić, udokumentowaną 
współpracę w ramach klastra, izby gospodarczej, 
stowarzyszenia branżowego związanego z 
działalnością gospodarczą, której dotyczy projekt. 
 
 

Punktacja: 

 w przypadku posiadania 
udokumentowanej współpracy w podanym 
zakresie, przez min. 2 lata, licząc do dnia 
ogłoszenia konkursu             - 15 punktów, 

 w przypadku posiadania 
udokumentowanej współpracy w podanym 
zakresie, przez min. 12 miesiące, licząc do 
dnia ogłoszenia konkursu            - 10 
punktów. 

 

15 



7. 

Lokalizacja na 
obszarach 
wiejskich w 
powiatach gdzie 
stopa bezrobocia 
jest wyższa od 
stopy bezrobocia 
dla województwa 

Kryterium preferować będzie projekty zlokalizowane na 
obszarach wiejskich w powiatach, gdzie stopa 
bezrobocia jest wyższa od średniej stopy bezrobocia dla 
województwa. 
 
Ocena kryterium oparta będzie na najbardziej 
aktualnych danych statystycznych Urzędu 
Statystycznego w Rzeszowie, dostępnych na dzień 
ogłaszania konkursu. 
 
 

Punktacja: 
Czy projekt jest zlokalizowany na obszarze 
wiejskim w powiecie gdzie stopa bezrobocia jest 
wyższa od średniej stopy bezrobocia dla 
województwa?  

 tak – 10 punktów, 

 nie –  0 punktów. 

10 

8. 
Wkład własny 
wyższy  
od wymaganego 

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] 
wkładu własnego Wnioskodawcy w projekcie liczonego 
jako udział  
w kosztach kwalifikowanych. 

Punktacja: 
Za każde 1 % obniżenie wartości 
wnioskowanego dofinansowania, skutkujące 
kwotowym podwyższeniem wkładu własnego, 
wyższego od wymaganego minimum 
przyznawany będzie 1 punkt.  
Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu 
wkładu własnego nie może przekroczyć  5 
punktów.  
W przypadku obniżenia procentowego poziomu 
dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu 
się przez Wnioskodawcę o maksymalną kwotę 
dofinansowania, punkty nie będą przyznawane.  
Aby uzyskać punkty, Wnioskodawca musi 
obniżyć wartość wnioskowanej kwoty 
dofinansowania względem poziomu wydatków 
kwalifikowanych. 

5 

   SUMA: 100 

 


