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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020  

Kryteria wyboru projektów 

II oś priorytetowa PO IR Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” 

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów 

służących zwalczaniu pandemii  COVID-19 

Kryteria: 

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy 

2. Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów 

służących zwalczaniu pandemii COVID-19,  a planowane wydatki są uzasadnione i zgodne z celem projektu 

3. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) 

4. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu 

5. Projekt spełnia efekt zachęty 

6. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE)  nr 1303/2013 

7. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
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KRYTERIA OCENY 

OCENA OBLIGATORYJNA 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena  

1.  Kwalifikowalność 

wnioskodawcy 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie. 

Wnioskodawca musi spełniać łącznie poniższe warunki: 

 prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

- w przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 

adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

- w przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej 

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji 

(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), lub  nie 

znajdował się w trudnej sytuacji w  dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł 

się w trudnej sytuacji w rozumieniu ww. przepisu z powodu wystąpienia pandemii 

TAK/NIE 
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KRYTERIA OCENY 

OCENA OBLIGATORYJNA 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena  

COVID-19. 

 nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 71 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Weryfikacja nastąpi na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy zawartego w dokumentacji aplikacyjnej. 

 udzielane wsparcie w ramach projektu nie spowoduje utraty więcej niż 100 miejsc 

pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na terytorium UE (dotyczy 

przedsiębiorców innych niż MSP). Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy zawartego w dokumentacji aplikacyjnej. 

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium. 

 

    

2. Projekt dotyczy 

inwestycji w 

infrastrukturę służącą 

do testowania i 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przeznaczeniem i warunkami pomocy określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  

w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem 

pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i 

TAK/NIE 
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przygotowania do 

masowej produkcji 

produktów służących 

zwalczaniu pandemii 

COVID-19, a 

planowane wydatki są 

uzasadnione i zgodne 

z celem projektu 

przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 

oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-

19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.   

W ramach kryterium badane będzie, czy projekt dotyczy inwestycji polegającej na  budowie 

lub unowocześnieniu infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej 

produkcji, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących 

zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do 

masowej produkcji, tj.:  

1) produktów leczniczych, w tym szczepionek, i terapii, ich półproduktów, 

farmaceutycznych składników czynnych i surowców; 

2) wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, 

odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych oraz niezbędnych 

surowców; 

3) środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych 

niezbędnych do ich produkcji;  

4) narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i 

zwalczaniem pandemii COVID-19.  

Inwestycja musi dotyczyć przynajmniej jednego z ww. produktów, służących do zwalczania 

pandemii COVID-19.  

W ramach kryterium sprawdzane jest czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów 
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działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia art. 3 ust. 3 

Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 

celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 

(WE) nr 1080/2006). Ocena nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy 

działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania. Wykluczenie 

ze wsparcia będzie analizowane na podstawie opisu i uzasadnienia realizacji danego 

projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych. Powyższe 

weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach kryterium 

weryfikowane będzie, czy wskazany przez Wnioskodawcę kod PKD projektu jest 

adekwatny do celu projektu. 

Realizacja projektu na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej 

produkcji wyrobów służących do zwalczania pandemii  COVID-19, powinna zakończyć się  w 

terminie do 6 miesięcy od daty udzielenia pomocy. 

W ramach kryterium sprawdzane będzie, czy wnioskodawca zobowiązał się do: 

 pobierania rynkowej ceny za usługi świadczone przez infrastrukturę; oraz 

 udzielania dostępu do infrastruktury szeregowi użytkowników na przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych zasadach; z możliwością zastrzeżenia możliwości 

przyznania preferencyjnego dostępu na bardziej korzystnych warunkach 

przedsiębiorcom, którzy sfinansują co najmniej 10 % kosztów inwestycji w 
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infrastrukturę. 

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji niezbędne do wybudowania lub 

unowocześnienia infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej 

produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 (produkty wskazane w 

punktach 1-4).  

W przypadku projektów rozpoczętych przed dniem 1 lutego 2020 r., za koszty kwalifikowalne 

uznaje się wyłącznie dodatkowe koszty związane z działaniami przyspieszającymi 

realizację projektu lub rozszerzeniem jego zakresu, jeżeli pomoc jest niezbędna do 

przyspieszenia realizacji projektu lub rozszerzenia jego zakresu. 

Przez „wydatki uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio 

związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie.  

Dopuszcza się dokonywanie, za zgodą Wnioskodawcy, przez oceniających korekty 

wydatków kwalifikowalnych. W  przypadku braku zgody Wnioskodawcy na dokonanie 

rekomendowanej przez Komisję Oceny Projektów zmiany lub braku odpowiedzi 

Wnioskodawcy we wskazanym terminie, kryterium uznaje się za niespełnione. W przypadku, 

gdy korekta wydatków spowoduje przekroczenie wymaganego limitu kosztów 

kwalifikowanych określonych w Regulaminie Konkursu - kryterium uznaje się za 

niespełnione. Komisja Oceny Projektów może również wezwać Wnioskodawcę do poprawy 

wniosku w zakresie przyporządkowania wydatków do odpowiednich kategorii lub za jego 
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zgodą samodzielnie dokonać przeniesienia kosztów do innej kategorii. 

Ponadto, w ramach kryterium ocenie podlega, czy efekty realizacji projektu są wyrażone 

poprzez wskazane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i 

rezultatu. Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. 

Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń projektu. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie uzasadnienia we wniosku oraz opisu 

poszczególnych wydatków. Kryterium zostanie ocenione pozytywnie jeśli zostaną spełnione 

wszystkie aspekty podlegające ocenie w ramach tego kryterium. 

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.   

 

3. Projekt wpisuje się 

w Krajową Inteligentną 

Specjalizację (KIS) 

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 

(KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, 

stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę 

Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.  Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją 

dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia konkursu. Kryterium zostanie spełnione, 

w przypadku gdy projekt wpisuje się przynajmniej w  jedną z KIS: http://smart.gov.pl.  

KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji  

w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.  

W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana 

TAK/NIE 

http://smart.gov.pl/
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w dokumentacji konkursowej, opublikowanej na stronie internetowej www.poir.gov.pl.  

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium. 

4. Wnioskodawca 

zapewnia 

finansowanie projektu  

Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do 

sfinansowania wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami 

finansowymi wystarczającymi na realizację projektu. W przypadku finansowania projektu 

również z innych, niż dotacja, zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega 

wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 

wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania.  

W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez 

wnioskodawcę kredytu musi być potwierdzona promesą kredytową, sporządzoną na 

podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.  W przypadku źródła 

finansowania projektu wnoszonego przez podmiot zewnętrzny, np. w postaci dopłat do 

kapitału przez udziałowców, pożyczki od osoby fizycznej/podmiotu gospodarczego, środków 

z funduszu inwestycyjnego, wnioskodawca na każdym etapie oceny, może zostać 

poproszony o przedłożenie stosownych dokumentów (np. sprawozdań finansowych, wyciągu 

z rachunku bankowego, deklaracji podatkowych, itp.), potwierdzających zdolność podmiotu 

do udzielenia finansowania w deklarowanej kwocie. Z promesy/umowy 

kredytu/pożyczki/leasingu musi jednoznacznie wynikać, że środki zostaną przeznaczone na 

TAK/NIE 

http://www.poir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
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realizację projektu. 

W ramach oceny kryterium sprawdzeniu podlega również, czy kwoty wskazane przez 

wnioskodawcę w złożonym wniosku są naliczone prawidłowo w zakresie: 

 intensywności wsparcia i limitów określonych w rozporządzeniu COVID-19; 

 rachunkowym. 

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych. Intensywność 

pomocy może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli projekt zostanie 

zakończony w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy. Zwiększenie 

intensywności pomocy następuje po zakończeniu realizacji projektu, potwierdzonym przez 

instytucję udzielającą pomocy. 

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej 

produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 nie można łączyć z inną 

pomocą inwestycyjną z tytułu tych samych kosztów kwalifikowanych. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie uzasadnienia we wniosku oraz opisu aspektów 

finansowych. 

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.   
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5. Projekt spełnia  efekt 

zachęty 

 

Ocenie podlega, czy pomoc wywołuje efekt zachęty, tzn: 

-  projekt rozpoczął się po dniu 31 stycznia 2020 r. lub 

-  w przypadku projektów rozpoczętych przed dniem 1 lutego 2020 r. - pomoc jest 

niezbędna do przyspieszenia realizacji projektu lub rozszerzenia jego zakresu. 

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie. 

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.   
 

TAK/NIE 

6. Projekt jest zgodny z  

zasadą równości 

szans, o której mowa  

w art. 7 

rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r., tj.:  

1) Równość szans kobiet i mężczyzn 

Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób w toku realizacji 

projektu uwzględni perspektywę równości szans kobiet i mężczyzn, w tym jakie podejmie 

działania mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w ramach realizowanych w 

projekcie zadań (wpływ pozytywny).  

Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do ww. zasady, o ile 

wnioskodawca wykaże, że w danym projekcie nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek 

TAK/NIE 
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działań w zakresie spełnienia ww. zasady. W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt 

jest zgodny z ww. zasadą.  

2) Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób realizacja projektu będzie miała pozytywny 

wpływ na ww. zasadę poprzez zapewnienie dostępności produktów projektu dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

Dopuszczalne jest uznanie neutralności poszczególnych produktów projektu w stosunku do 

ww. zasady, o ile wnioskodawca wykaże, że kwestia dostępności nie dotyczy danego 

produktu. Oznacza to brak jakiegokolwiek wpływu danego produktu na sytuację osób z 

niepełnosprawnościami. W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. 

zasadą.  

Zgodnie z ww. zasadą realizacja projektu nie może również przyczyniać się do nierównego 

traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, 

wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.  

 

Weryfikacja kryterium czy  Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi 

w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 nastąpi na 

podstawie uzasadnienia wskazanego we wniosku o dofinansowanie oraz oświadczenia 

wnioskodawcy. 

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji 
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weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.   

7. Projekt ma pozytywny 

wpływ na realizację 

zasady 

zrównoważonego 

rozwoju, o której mowa 

w art. 8 

rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013  

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, w przypadku wykazania pozytywnego wpływu 

projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Do dofinansowania mogą zostać 

wyłonione projekty:  

1. w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji 

urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na środowisko, w 

szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji 

projektu w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem 

gospodarczym i zarazem najbardziej  korzystnych w zakresie  oddziaływania na środowisko 

(np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z 

recyclingu etc.) lub  

2. których rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu / technologii) o 

środowiskowej wartości dodanej, czyli ograniczającego obciążenie środowiska lub 

pozytywnie oddziałującego na nie, w tym: usuwanie, zapobieganie, łagodzenie, 

zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska, naprawa szkód ekologicznych lub korzystanie z 

zasobów naturalnych w bardziej efektywny i zrównoważony sposób; dotyczy to w 

szczególności projektów z obszarów:  

• czystsze procesy, materiały i produkty,   

• produkcja czystszej energii,  

• wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,  
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• zamknięcie obiegu materiałowego w ramach projektu w myśl zasad „circular 

economy”,  

w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności do zmniejszenia 

materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia 

wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów 

bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.  

Aby ww. kryterium mogło zostać uznane za spełnione należy przedstawić odpowiednie i 

zakładane wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko i 

klimat. Wskaźniki te powinny definiować wprost konkretną korzyść środowiskową, którą 

należy udokumentować np. w uzasadnieniu wskaźnika. 

Wnioskodawca może sam określić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na 

środowisko lub wybrać je z WLWK (Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - 

katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej) dostępnej w 

ogłoszeniu o konkursie. Do każdego wskaźnika należy przedstawić obiektywnie 

weryfikowalny sposób jego kontroli odzwierciedlający konkretną cechę środowiskową 

podlegającą poprawie. Co do zasady, potwierdzeniem realizacji wskaźnika nie może być 

dokumentacja aplikacyjna i inne wielkości niemożliwe do zmierzenia. Należy pamiętać, że 

wskaźniki będą monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność.  

Dopuszczalna jest  poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji 
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weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium. 

 

 

  


