Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab
Pilotaż Przemysł 4.0
KRYTERIA OCENY
1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania (punktacja 0 lub 1)
W kryterium oceniane jest, czy Wnioskodawca:
a. deklaruje, że jest małym lub średnim przedsiębiorcą (z wyłączeniem mikro)
spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014;
b. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie PKD (ujawnionym w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
wskazującym na prowadzenie działalności produkcyjnej;
c. prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do
odpowiedniego rejestru:
 w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału
znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności
gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d. deklaruje, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co
najmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o
udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 mln. zł;
e. ubiegający się o regionalną pomoc inwestycyjną oświadcza, że zgodnie z art. 14 ust. 16
rozporządzenia KE nr 651/2014 nie dokonał przeniesienia (zgodnie z definicją określoną
w art. 2 pkt 61a rozporządzenia KE nr 651/2014) do zakładu, w którym ma zostać
dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o powierzenie grantu, w
ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o powierzenie grantu oraz
zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od
zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o powierzenie grantu (jeśli
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dotyczy).
Kryterium oceniane jest na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę oświadczenia we
wniosku o powierzenie grantu, informacji podanych we wniosku, dokumentu rejestrowego.
Przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu dokonana zostanie weryfikacja spełniania
powyższych warunków w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w regulaminie
naboru.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – Wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania grantu w ramach poddziałania;
1 pkt – Wnioskodawca kwalifikuje się do uzyskania grantu w ramach poddziałania.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 1 pkt.
2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia (punktacja 0 lub 1)
Ocenie podlega, czy przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w: § 4 ust. 1 oraz
ust. 3 rozporządzenia.
W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis ocenie podlega także, czy
przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania pomocy finansowej, określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013.
Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację, czy działalność, której dotyczy projekt może być
wspierana w ramach naboru. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem
rodzajów i przeznaczeń pomocy właściwej dla danego projektu oraz przewidywanych rodzajów
wydatków kwalifikowanych.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – Przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia;
1 pkt – Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 1 pkt.
3. Wnioskodawca posiada mapę drogową (punktacja 0 lub 1)
Ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada mapę drogową zgodną z zakresem minimalnym
określonym w załączniku do regulaminu naboru.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – Mapa drogowa nie jest zgodna z zakresem minimalnym określonym w załączniku do
regulaminu naboru;
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1 pkt - Mapa drogowa jest zgodna z zakresem minimalnym określonym w załączniku do
regulaminu naboru;
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 1 pkt.

4. Projekt dotyczy wdrożenia działań wskazanych w mapie drogowej (punktacja 0 lub 1)
Ocenie podlega, czy:
 zakres projektu jest zgodny z działaniami rekomendowanymi do wdrożenia w ramach
mapy drogowej opracowanej dla Wnioskodawcy;
 zaplanowane w projekcie działania są zgodne z celem Pilotażu Przemysł 4.0;
 projekt dotyczy wsparcia w zakresie działalności produkcyjnej tj. numer kodu PKD
działalności, której dotyczy projekt PKD wskazuje na prowadzenie działalności
produkcyjnej oraz na dzień składania wniosku o powierzenie grantu jest ujawniony w
dokumencie rejestrowym (tj. w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej).
Spełnienie kryterium przesądza o wpisywaniu się projektu w Krajowe Inteligentne
Specjalizacje, w szczególności KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjnokomunikacyjne oraz geoinformacyjne, KIS 11. Automatyzacja i robotyka procesów
technologicznych.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – projekt nie dotyczy działań wskazanych w mapie drogowej lub zaplanowane w
projekcie działania nie są zgodne z celem Pilotażu Przemysł 4.0 lub projekt nie dotyczy
wsparcia w zakresie działalności produkcyjnej;
1 pkt – projekt dotyczy działań wskazanych w mapie drogowej i zaplanowane w projekcie
działania są zgodne z celem Pilotażu Przemysł 4.0 i projekt dotyczy wsparcia w zakresie
działalności produkcyjnej.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 1 pkt.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku w części dotyczącej
spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie naboru.
5. Korzyści z realizacji projektu (punktacja 0, 1, 3 lub 4)
Ocenie podlega wpływ projektu na zmianę funkcjonujących procesów w przedsiębiorstwie
Wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien wskazać, jakie korzyści zostaną osiągnięte dzięki
wdrożeniu działań opisanych w projekcie. Korzyści muszą się odnosić bezpośrednio do
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Dodatkowo premiowane będą projekty, których realizacja
będzie miała wpływ na korzyści dla pracowników Wnioskodawcy, klientów lub dostawców.
Możliwe jest przyznanie 0, 1,3 lub 4 pkt, przy czym:
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0 pkt – projekt nie ma znaczenia dla funkcjonowania Wnioskodawcy w działalności
produkcyjnej. Jego wdrożenie nie będzie miało wpływu na obecne procesy funkcjonujące w
firmie.
1 - projekt ma przeciętne znaczenie dla funkcjonowania Wnioskodawcy w działalności
produkcyjnej. Jego wdrożenie będzie miało niewielki wpływ na obecne procesy funkcjonujące
w firmie.
3 pkt - projekt ma istotne znaczenie dla funkcjonowania Wnioskodawcy w działalności
produkcyjnej. Jego wdrożenie będzie miało znaczący wpływ na obecne procesy funkcjonujące
w firmie.
Jeżeli projekt otrzyma 3 pkt. zgodnie z opisaną powyżej metodologią, możliwe jest przyznanie
dodatkowego 1 punktu za wystąpienie poniższego warunku:
1 pkt – projekt ma istotne znaczenie dla pracowników Wnioskodawcy lub dla klientów lub dla
dostawców Wnioskodawcy.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 1 pkt.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku w części dotyczącej
spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie naboru.
6. Wpływ projektu na stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w
przedsiębiorstwie (punktacja 0, 3 lub 5)
Ocenie podlega wpływ projektu na zwiększenie zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w
przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, w szczególności w takich aspektach jak technologia
produkcji, poziom automatyzacji i robotyzacji procesów, cyfryzacja produktów i procesów –
produkcyjnych.
Możliwe jest przyznanie 0, 3 lub 5 pkt, przy czym:
0 pkt – projekt ma niewielki wpływ na stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w
działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa;
3 pkt – projekt ma przeciętny wpływ na stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w
działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa;
5 pkt – projekt ma istotny wpływ na stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w
działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 3 pkt.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku w części dotyczącej
spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie naboru.
7. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i
celu projektu, zgodne z obowiązującymi limitami oraz dopuszczalnymi
przeznaczeniami pomocy (punktacja 0 lub 1)
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Ocenie podlega czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do
objęcia wsparciem są uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań
i celów projektu oraz celów określonych dla naboru.
Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu
zaplanowanych czynności/potrzeb inwestycyjnych. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.
Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób
przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazać źródła danych, na podstawie których
określono kwoty poszczególnych wydatków.
Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z
realizacją działań określonych w projekcie.
Ocenie podlega czy wydatki w projekcie wpisują się w co najmniej jeden obszar technologii
Przemysłu 4.0:
1. Big Data oraz działania związane z analizą danych;
2. Roboty przemysłowe;
3. Przemysłowy Internet rzeczy;
4. Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
5. Cyberbezpieczeństwo;
6. Chmura obliczeniowa;
7. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
8. Sztuczna inteligencja;
9. Blockchain;
10. Druk addytywny (druk 3D).
Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich
kategorii wydatków oraz czy wydatki są zgodne z dopuszczalnymi przeznaczeniami pomocy.
Ponadto w ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi
limitami:
- maksymalna wysokość grantu - 800 tys. zł,
- maksymalna wysokość grantu na opracowanie mapy drogowej 100 tys. zł.
- intensywność wsparcia:
 w zakresie pomocy de minimis – max 85% kosztów kwalifikowanych;
 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP - zgodnie z § 3 i 5 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata
2014–2020 (Dz. U. poz. 878).
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 w zakresie pomocy na usługi doradcze dla MSP –max 50% kosztów kwalifikowanych.
Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, pod warunkiem, że łącznie z inną
pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym
roku podatkowych oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w
różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w
przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu
towarów - 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy oraz spełnione są inne warunki określone
w odrębnych przepisach prawa. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis
przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust.
2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.
W zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP ocenie podlega czy projekt dotyczy
następującej formy inwestycji początkowej, określonej w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014:
 Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
W przypadku otrzymania 0 pkt w kryterium 4, wszystkie zaplanowane wydatki zostaną uznane
za nieracjonalne i nieuzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – wydatki nie są racjonalne lub uzasadnione lub zgodne z obowiązującymi limitami lub
dopuszczalnymi przeznaczeniami pomocy lub nie wpisują się w żaden obszar technologii
Przemysłu 4.0 lub oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu
procentowego określonego w Regulaminie naboru;
1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione, zgodne z obowiązującymi limitami
i dopuszczalnymi przeznaczeniami pomocy oraz wpisują się w co najmniej jeden obszar
technologii Przemysłu 4.0, a ewentualna korekta jest zgodna z zasadami określonymi w
Regulaminie naboru.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 1 pkt.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku w części dotyczącej
spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie naboru.
Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o powierzenie grantu w tym zakresie wymaga
jednocześnie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i danych w zakresie źródeł
finansowania, założeń.
8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub
1)
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE:
 promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
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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.
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 20142020. Zgodnie z Wytycznymi projekt musi mieć pozytywny wpływ na realizację zasady
równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. W wyjątkowych sytuacjach
dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu pod kątem realizacji zasady równości
szans kobiet i mężczyzn, o ile wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie,
dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w tym
zakresie.
Jednocześnie w ramach projektu musi być zapewniona dostępność produktów projektu
dla osób z niepełnosprawnościami. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uznanie
neutralności produktu projektu w rozumieniu Wytycznych.
 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.
Ocena zgodności z ww. zasadami jest dokonywana na podstawie oświadczenia i
uzasadnienia Wnioskodawcy.
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.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 1 pkt.

Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku o powierzenie grantu w
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie naboru.
Łącznie maksymalnie projekt może uzyskać w ocenie 15 pkt. Projekt musi uzyskać
minimalnie 11 pkt, aby mógł być rekomendowany do uzyskania grantu, przy czym
w zakresie poszczególnych kryteriów wymagane jest uzyskanie wymaganego minimum
punktowego.
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Kryterium rozstrzygające:
W przypadku projektów, które uzyskały jednakową łączną liczbę punktów kolejność na liście
rankingowej ustalana jest na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym
zlokalizowany będzie projekt zgodnie z polem „Główna lokalizacja projektu” wniosku o
powierzenie grantu (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg
województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres
sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa
bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest
przyznawane projektom, których lokalizacja znajduje się w powiecie o wyższej stopie
bezrobocia.

