
Strona 1 z 18 

Kryteria wyboru projektów 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 

Poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych 

 

Projekt podlega ocenie spełniania następujących kryteriów wyboru: 

1 Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania (punktacja: 0 albo 1). 

2 Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 albo 1). 

3 Projekt dotyczy przygotowania koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego do świadczenia nowej usługi lub nowych usług dla 

członków klastra (punktacja: 0 albo 1). 

4 Wydatki w ramach projektu są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi 

limitami (punktacja: 0 albo 1). 

5 Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (punktacja: 0 albo 1). 

6 Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja: 0 albo 1). 

7 Wnioskodawca zapewnia równy dostęp do usługi lub usług będących przedmiotem projektu (punktacja: 0 albo 1). 

8 Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 (punktacja: 0 albo 1). 

9 Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (punktacja: 0 albo 1). 

 

W trakcie oceny projekt może uzyskać maksymalnie 9 punktów. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielenia wsparcia musi otrzymać pozytywną ocenę w zakresie wszystkich kryteriów wyboru. 

 

Kryterium rozstrzygające: 

W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które uzyskały 

rekomendacje do objęcia wsparciem, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie zadeklarowana przez wnioskodawcę liczba członków 

klastra będących odbiorcami usług. W przypadku, gdy liczba członków klastra będących odbiorcami usług nie będzie wystarczająca dla 
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rozstrzygnięcia, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie liczba przedsiębiorstw o statusie MŚP wchodzących w skład KKK na dzień 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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Kryteria wyboru projektów 

L

p. 
Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny 

Wymagane 

minimum punktowe 

1.  Kwalifikowalność 

wnioskodawcy 

w ramach 

poddziałania. 

Ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca posiada status Krajowego 

Klastra Kluczowego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Kryterium będzie oceniane na podstawie danych zawartych we 

wniosku o dofinansowanie.  

 

Możliwe jest przyznanie 0 pkt albo 1 pkt: 

0 pkt – stwierdzono brak kwalifikowalności wnioskodawcy w ramach 

poddziałania; 

1 pkt – stwierdzono kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach 

poddziałania. 

0 pkt albo 1 pkt 1 pkt 

2.  Przedmiot projektu 

nie dotyczy 

rodzajów 

działalności 

wykluczonych z 

możliwości 

uzyskania wsparcia. 

Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności 

wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których 

mowa w: 

- § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

- art. 1 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) (jeśli 

dotyczy, tj. w przypadku gdy w projekcie przewidziano uzyskanie 

pomocy publicznej na podstawie tego rozporządzenia), 

0 pkt albo 1 pkt 1 pkt 
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- 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). 

 

W przypadku, gdy w projekcie przewidziano uzyskanie pomocy de 

minimis, przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów 

działalności z sektorów wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy 

finansowej, określonych w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis. 

 

Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD pod kątem czy 

działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach 

poddziałania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z 

uwzględnieniem rodzajów pomocy właściwej dla danego projektu 

oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowalnych. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 pkt albo 1 pkt: 

0 pkt – projekt dotyczy rodzajów działalności wykluczonej z 

możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania i nie może być 

przedmiotem wsparcia; 

1 pkt – projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonej z 

możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania. 
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3.  Projekt dotyczy 

przygotowania 

koordynatora 

Krajowego Klastra 

Kluczowego do 

świadczenia nowej 

usługi lub nowych 

usług dla członków 

klastra 

Celem projektu zgłoszonego do dofinansowania musi być rozwój 

potencjału wnioskodawcy (koordynatora KKK) w zakresie procesów 

zarządzania klastrem oraz rozwój oferty klastra o co najmniej jedną 

nową usługę lub produkt usługowy, który po zrealizowaniu projektu 

będzie oferowany członkom klastra.  

 

Usługa musi dotyczyć co najmniej jednego z obszarów strategicznych 

przewidzianych w dokumencie „Kierunki rozwoju polityki klastrowej 

po roku 2020”, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i 

transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu 

przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), 

gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie 

projektu oceniane będzie, czy realizacja projektu doprowadzi do 

przygotowania koordynatora do świadczenia nowej usługi lub usług 

dla członków klastra. Fakt, że usługa będzie oferowana członkom 

klastra nie stoi na przeszkodzie dla świadczenia jej dla podmiotów nie 

będących członkami klastra.  

 

Usługa lub usługi muszą być nowe, tzn. muszą być usługami, które na 

moment złożenia wniosku nie były przez koordynatora KKK 

świadczone lub były świadczone przez koordynatora wyłącznie 

testowo, tzn. były świadczone w niewielkiej skali, pilotażowo, w celu 

ich przetestowania wśród potencjalnych odbiorców. 

 

0 pkt albo 1 pkt 1 pkt 
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Ponadto, usługa lub usługi muszą spełniać łącznie następujące 

warunki: 

1) odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby członków klastra 

związane ze wskazanymi powyżej obszarami strategicznymi 

przewidzianymi w dokumencie „Kierunki rozwoju polityki 

klastrowej po roku 2020”; 

2) przynosić konkretne, wymierne efekty skwantyfikowane w postaci 

wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie.     

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku 

o dofinansowanie projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 

kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 pkt albo 1 pkt: 

0 pkt – projekt nie dotyczy przygotowania koordynatora Krajowego 

Klastra Kluczowego do świadczenia nowej usługi lub nowych usług; 

1 pkt – projekt dotyczy przygotowania koordynatora Krajowego 

Klastra Kluczowego do świadczenia nowej usługi lub nowych usług  

4.   Wydatki w ramach 

projektu są 

uzasadnione i 

racjonalne z punktu 

widzenia zakresu i 

celu projektu oraz 

zgodne z 

obowiązującymi 

limitami. 

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane 

do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku 

do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz 

celów określonych dla poddziałania. 

 

Przez wydatki „uzasadnione” należy rozumieć, iż wydatki są potrzebne 

i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych i 

uznanych w projekcie za kwalifikowalne. Wnioskodawca jest 

zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność 

0 pkt albo 1 pkt 1 pkt 
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poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym 

przedsięwzięciem. Jeśli w projekcie przewidziane zostały nakłady 

inwestycyjne na środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, 

wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że dzięki realizacji projektu 

nastąpi modernizacja klastra, przez którą należy rozumieć 

unowocześnienie lub usprawnienie jego działalności w zakresie 

świadczenia nowej usługi lub nowych usług. 

 

Przez wydatki „racjonalne” należy rozumieć wydatki, które są 

niezbędne do osiągnięcia celów projektu, oraz których wysokość jest 

dostosowana do zakresu zaplanowanych w projekcie czynności oraz 

do potrzeb inwestycyjnych niezbędnych dla uruchomienia nowej 

usługi lub nowych usług będących przedmiotem projektu. Wydatki nie 

mogą być zawyżone ani zaniżone. Wnioskodawca jest zobowiązany 

przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia 

rozeznania rynku lub wskazać źródła danych, na podstawie których 

określił kwoty poszczególnych wydatków. 

 

Sprawdzeniu podlega, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do 

odpowiednich kategorii wydatków. Komisja Oceny Projektów może 

również wezwać wnioskodawcę do poprawy wniosku o 

dofinansowanie projektu w zakresie przyporządkowania wydatków do 

odpowiednich kategorii lub za jego zgodą samodzielnie dokonać 

przeniesienia kosztów do innej kategorii. 

 

Ponadto, ocenie podlegać będzie, czy informacje zawarte we wniosku 
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o dofinansowanie projektu opisujące cele i budżet projektu stanowią 

zwartą i logiczną całość obrazującą przyczyny, przebieg i efekty 

planowanego do realizacji przedsięwzięcia. 

 

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie 

projektu dokonane zostanie również sprawdzenie, czy wnioskodawca 

– koordynator Krajowego Klastra Kluczowego nie rozpoczął realizacji 

projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy 

realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu złożenia 

wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione, 

z zastrzeżeniem § 5 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

Ponadto, w ramach kryterium ocenie podlega, czy kwota kosztów 

kwalifikowalnych, wnioskowana kwota wsparcia i procent 

dofinansowania spełniają wymogi w poniższym zakresie: 

1) minimalnej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu, tj.  500 000 

zł; 

2) maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. 15 000 

000 zł; 

3) zachowania proporcji wydatków w odniesieniu do poszczególnych 

kategorii wydatków kwalifikowalnych określonych w regulaminie 

konkursu; 
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4) maksymalnej intensywności dofinansowania, ustalonej dla 

poszczególnych wydatków: 

a) w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 

50% kosztów kwalifikowalnych w okresie, na który 

przyznawana jest pomoc w ramach projektu, 

b) w zakresie pomocy inwestycyjnej: 

 w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze 

województwa mazowieckiego – do 55% kosztów 

kwalifikowalnych, 

 w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze 

województw innych niż mazowieckie – do 65% kosztów 

kwalifikowalnych; 

c) w zakresie pomocy de minimis dla koordynatora klastra – do 

85% kosztów kwalifikowalnych; 

5) maksymalnej kwoty pomocy dla jednego koordynatora klastra, 

o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. k 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) (jeśli dotyczy, tj. w 

przypadku gdy w projekcie przewidziano uzyskanie pomocy 

publicznej na podstawie tego rozporządzenia). 

 

Pomoc de minimis może być udzielona koordynatorowi klastra pod 

warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku 

podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z 
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różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy ona kwoty 200 

000 euro. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de 

minimis stosuje się definicję przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 

2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013. 

 

W ramach kryterium sprawdzane jest również, czy projekt i wydatki 

przewidziane w projekcie nie wykraczają poza końcową datę okresu 

kwalifikowalności wydatków w ramach POIR (tj. 31 grudnia 2023 r.). 

 

W przypadku projektów, które zostaną uznane za niezgodne z 

kryterium 3, wszystkie zaplanowane wydatki zostaną uznane za 

niekwalifikowalne. 

 

W przypadku braku zgody wnioskodawcy na dokonanie 

rekomendowanej przez Komisję Oceny Projektów zmiany poziomu 

wydatków lub w przypadku braku odpowiedzi wnioskodawcy w 

terminie określonym w regulaminie konkursu, kryterium uznaje się za 

niespełnione. 

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku 

o dofinansowanie projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 

kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 pkt albo 1 pkt: 

0 pkt – wydatki nie są racjonalne, nie są uzasadnione lub 

wnioskowana kwota dofinansowania nie jest zgodna z limitami 
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określonymi w niniejszym kryterium lub wnioskodawca nie wyraził 

zgody na rekomendowaną zmianę poziomu wydatków albo 

stwierdzone zostanie, że koordynator Krajowego Klastra Kluczowego 

rozpoczął realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu bądź projekt lub wydatki przewidziane w projekcie 

wykraczają poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w 

ramach POIR; 

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, uzasadnione, racjonalne oraz 

zgodne z limitami; ewentualna zmiana poziomu wydatków jest zgodna 

z zasadami określonymi w regulaminie konkursu oraz stwierdzone 

zostanie, że koordynator Krajowego Klastra Kluczowego nie rozpoczął 

realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 

lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz, że 

projekt i wydatki przewidziane w projekcie nie wykraczają poza 

końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR 

5.  Wnioskodawca 

posiada zdolność do 

sfinansowania 

projektu 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej 

umożliwiającej realizację projektu oraz czy wyniki działalności 

operacyjnej wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, 

wskazują na jego zdolność finansową do zrealizowania projektu o 

wnioskowanej wartości.  

 

Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w: 

 załączonych do wniosku o dofinansowanie Tabelach finansowych 

za ostatnie trzy lata obrotowe, 

 prognozach finansowych zawartych w załączonych do wniosku 

0 pkt albo 1 pkt 1 pkt 
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Tabelach finansowych. 

 

Weryfikacja prowadzona będzie także na podstawie deklaracji 

zawartych we wniosku o dofinansowanie, dotyczących możliwości 

pozyskania finansowania zewnętrznego przez wnioskodawcę (jeśli 

dotyczy). Ocena może bazować również na informacjach o 

charakterze publicznym na temat wnioskodawcy bądź podmiotów 

zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, w szczególności w 

odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie papierów 

wartościowych. 

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 

kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 pkt albo 1 pkt: 

0 pkt – wnioskodawca nie posiada zdolności do sfinansowania 

projektu, tzn. nie znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej 

realizację projektu, lub wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy 

w okresie ostatnich trzech lat obrotowych nie wskazują na jego 

zdolność finansową do zrealizowania projektu o wnioskowanej 

wartości; 

1 pkt – wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu, 

tzn. dane i informacje podlegające ocenie nie zawierają błędów lub 

nieścisłości, które podważają ich wiarygodność, na podstawie danych i 

informacji stwierdzono zapewnienie co najmniej minimalnego wkładu 
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własnego, a wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy w okresie 

ostatnich trzech lat obrotowych, wskazują na jego zdolność finansową 

do zrealizowania projektu o wnioskowanej wartości. 

6.  Wskaźniki projektu 

są obiektywnie 

weryfikowalne i 

odzwierciedlają 

założone cele 

projektu. 

Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez  

zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu 

wskaźniki produktu i rezultatu. Wnioskodawca powinien wskazać we  

wniosku metodologię i założenia, na podstawie których wybrał i 

oszacował wskaźniki. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na 

podstawie informacji i danych przedstawionych w metodologii można 

było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom 

w trakcie realizacji projektu oraz poziom docelowy. 

 

Zaproponowane wartości wskaźników produktu muszą być realne i 

adekwatne do założeń projektu oraz zgodne z jego celem, w 

szczególności w zakresie odnoszącym się do wydatków ponoszonych 

w ramach projektu (wskaźniki muszą odzwierciedlać ponoszone 

nakłady). 

 

Wskaźniki rezultatu muszą odzwierciedlać specyfikę projektu, jego 

cele i rezultaty, w szczególności na podstawie informacji zawartych we 

wniosku o dofinansowanie musi być możliwe zweryfikowanie, że 

liczba, zakres i charakter usług koordynatora klastra będących 

przedmiotem projektu, uzasadnia dofinansowanie projektu w 

wysokości wskazanej przez wnioskodawcę. 

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

0 pkt albo 1 pkt 1 pkt 
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dofinansowanie projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 

kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 pkt albo 1 pkt: 

0 pkt – wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie 

odzwierciedlają założonych celów projektu lub nie są adekwatne do 

projektu;  

1 pkt – wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, 

odzwierciedlają założone cele projektu i są adekwatne do projektu. 

7.  Wnioskodawca 

zapewnia równy 

dostęp do usługi lub 

usług będących 

przedmiotem 

projektu 

Ocenie podlegają przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie rozwiązania organizacyjne i zasady prowadzenia 

działalności klastra oraz zasady korzystania z elementów zakresu 

rzeczowego projektu zgłoszonego do dofinansowania, które muszą 

zapewniać, że: 

1) dostęp do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra, w tym 

działań, które będą prowadzone dzięki realizacji projektu jest 

udzielany na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach; 

2) opłaty pobierane za korzystanie z zaplecza klastra, które 

powstanie w ramach projektu oraz opłaty za udział w działaniach 

klastra, w tym w działaniach, które prowadzone będą dzięki 

realizacji projektu odpowiadają cenom rynkowym lub 

odzwierciedlają ich koszty. 

 

Członkom klastra, którzy finansują co najmniej 10% kosztów inwestycji 

koordynatora, można przyznać preferencyjny dostęp na warunkach 

korzystniejszych niż określone powyżej w pkt 1, przy czym dostęp ten 

0 pkt albo 1 pkt 1 pkt 



Strona 15 z 18 

musi być proporcjonalny do wkładu członka klastra w koszty 

inwestycji, a warunki te muszą być podane do wiadomości publicznej. 

Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób zapewni 

spełnienie tych warunków. 

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 

dofinansowanie projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 

kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 pkt albo 1 pkt: 

0 pkt – wnioskodawca nie zapewnia członkom klastra równego 

dostępu do usługi lub usług będących przedmiotem projektu;  

1 pkt – wnioskodawca zapewnia członkom klastra równy dostęp do 

usługi lub usług będących przedmiotem projektu. 

8.  Projekt jest zgodny z 

zasadami 

horyzontalnymi 

wymienionymi 

w art. 7 i 8 

rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i 

Rady (UE) nr 

1303/2013. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi 

UE: 

1) promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, 

zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Zgodnie z zasadą 

realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego 

traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie 

etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną. W szczególności należy wziąć pod uwagę 

zapewnienie dostępności produktów projektu dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

0 pkt albo 1 pkt 1 pkt 
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Realizacja niniejszej zasady musi być zgodna z Wytycznymi w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 

lata 2014-2020; 

2) zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia 

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

grudnia 2013 r. – należy uwzględnić  wymogi ochrony 

środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, 

dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, 

różnorodność biologiczną, odporność na klęski żywiołowe oraz 

zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną 

środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie 

nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub 

znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. 

 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt: 

1) jest zgodny  z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest 

uznanie neutralności projektu w stosunku do zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn, o ile wnioskodawca wskaże szczegółowe 

uzasadnienie, dlaczego projekt nie jest w stanie zrealizować 

jakichkolwiek działań w tym zakresie i uzasadnienie to zostanie 

zatwierdzone przez PARP; 

2) zapewnia dostępność produktów projektu dla osób z 

niepełnosprawnościami. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest 
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uznanie neutralności produktu projektu w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;  

3) ma co najmniej neutralny wpływ na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia 

wnioskodawcy. 

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku 

o dofinansowanie projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 

kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 pkt albo 1 pkt: 

0 pkt – projekt nie jest zgodny z zasadami horyzontalnymi 

wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 lub jest zgodny z jedną z nich;  

1 pkt – projekt jest zgodny z obiema zasadami horyzontalnymi 

wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013. 

9.  Projekt wpisuje się 

w Krajową 

Inteligentną 

Specjalizację. 

Ocenie podlegać będzie, czy przedmiot projektu wpisuje się w jedną z 

Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w 

dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, 

stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw 

 0 pkt albo 1 pkt  1 pkt 
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przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. 

 

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 w dokumentacji konkursowej (zamieszczona 

również na stronie internetowej PARP).  

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku 

o dofinansowanie projektu w części dotyczącej spełniania niniejszego 

kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 pkt albo 1 pkt: 

0 pkt – w przypadku, gdy projekt nie wpisuje się w Krajową 

Inteligentną Specjalizację: 

1 pkt –  w przypadku, gdy projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną 

Specjalizację. 

 


