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KRYTERIA DOSTĘPU1 

Poddziałanie 3.1.2 Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw 

Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1.  

Warunki wsparcia IOB 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium oceniane będzie, czy zostały spełnione przez 
wnioskodawcę łącznie następujące warunki: 

 posiadanie systemu monitoringu świadczenia różnych usług i przeprowadzanie badań satysfakcji 
klientów w celu oceny swoich wyników oraz przygotowanie lepszych opartych o dane statystyczne 
prognoz ich skuteczności; 

 posiadanie systemu ewaluacji skuteczności udzielanego wsparcia w trakcie trwania projektu oraz do 
zakończenia okresu trwałości; 

 stosowanie istniejących standardów w zakresie dostarczania usług opracowane na poziomie 
krajowym / europejskim / międzynarodowym; 

 posiadanie rocznego planu działalności zawierającego: indykatywną listę projektów / usług, które 
planuje udzielić/dostarczyć, dostępne zasoby, niezbędne szkolenia, wymagany budżet oraz źródła 
finansowania (projekty planowane do wsparcia z EFRR, powinny być wyraźnie przedstawione w 
planie prac)2; 

 posiadanie strategii biznesowej, która wyraźnie wskaże różne źródła jej przychodów i potwierdzi jej 
zdolność do działania w warunkach rynkowych i samodzielność finansową w zakresie prowadzenia 
działalności (lub zdolność do stopniowego uzyskania owej samodzielności do końca okresu 
kwalifikowalności). 
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2.  
Doświadczenie wnioskodawcy W ramach kryterium oceniane będzie, czy wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające 

doświadczenie w świadczeniu usług przedsiębiorstwom posiadającym potencjał technologiczny, których 
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1 W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie wszystkie kryteria stosują się zarówno do beneficjanta jak i partnera. 
2 Obowiązującego od momentu złożenia wniosku do zakończenie okresu trwałości.  
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założeniem jest wdrożenie innowacji technologicznych, we wczesnej fazie rozwoju tj. do 24 miesięcy od 
momentu rejestracji.  

Wnioskodawca posiada praktyczne doświadczenie w świadczeniu ww. usług tj. zrealizował min. 10 usług w 
ciągu ostatnich 3 lat. 

3.  

Potencjał wnioskodawcy W ramach kryterium oceniane będzie, czy wnioskodawca spełnia warunki konieczne do świadczenia usług 
inkubacyjnych lub akceleracyjnych: 

• dysponuje kadrami o wysokich kompetencjach merytorycznych, profesjonalnych i eksperckich, 
których kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wysoką jakość świadczenia usług w zakresie 
realizacji projektu; 

• posiada możliwość wykorzystania różnych form komunikacji z klientem (spotkanie, rozmowa 
telefoniczna, mail, Skype itp.); 

• zapewnia poufność i ochronę praw własności intelektualnej w odniesieniu do przedmiotu doradztwa; 
• posiada dostęp do baz danych, materiałów informacyjnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

usługi; 
• dysponuje odpowiednim do rodzaju świadczonych usług zapleczem technicznym/infrastrukturalnym.  

0/1 

4.  

Charakterystyka ostatecznych 
odbiorców projektu  
 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy ostatecznymi odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy spełniający 
łącznie wszystkie poniższe wymogi:   

• mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do 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 spin–off3; 

• prowadzi działalność gospodarczą w okresie do 24 miesięcy od momentu rejestracji; 
• prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa mazowieckiego potwierdzoną 

wpisem do odpowiedniego rejestru; 
• posiada potencjał technologiczny i jego założeniem jest wdrożenie innowacji technologicznych; 
• prowadzi działalność gospodarczą w obszarach inteligentnych specjalizacji.  
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3 Przedsiębiorstwo oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie PAN, bądź utworzone z udziałem pracowników 
wcześniej wymienionych podmiotów. 
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5.  

Zakres usługi  

 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt zakłada utworzenie kompleksowej oferty wsparcia 
obejmującej m.in. grupy usług: 

 informacyjnych; 

 szkoleniowych; 

 doradztwa ogólnego; 

 finansowych; 

 prawnych; 

 technicznych, administracyjnych.  

0/1 

6.  Zapotrzebowanie firm na 
usługi IOB 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy wnioskodawca przeprowadził analizę rynku, z której wynika realne 
zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi inkubacyjne i akceleracyjne znajdujące się w ofercie 
wnioskodawcy. 

0/1 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE4 

Poddziałanie 3.1.2 Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw 

Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1.  Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Kryterium promuje projekty realizowane przez wnioskodawcę, który 
przedstawił dokumenty potwierdzające spełnienie następujących 
warunków, tj. zrealizował projekty:  

1. dotyczące wsparcia w zakresie usług inkubacyjnych albo 
akceleracyjnych tj. wnioskodawca posiada praktyczne 
doświadczenie w świadczeniu usług - zrealizował min. 5 
usług w ciągu ostatniego roku; 

2. dotyczące wsparcia w zakresie usług inkubacyjnych i 
akceleracyjnych tj. wnioskodawca posiada praktyczne 
doświadczenie w świadczeniu usług - zrealizował min. 15 
usług w ciągu ostatnich 2 lat; 

3. świadczące w ciągu ostatniego roku, usługi inkubacyjne i 
akceleracyjne obejmujące mentoring; 

4. zrealizował (zakończył i rozliczył) przynajmniej jeden 
podobny projekt lub przedsięwzięcie współfinansowane ze 
środków europejskich od roku 2007. 

Wnioskodawca przedstawił dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymienionych 
warunków:  

 za każdy spełniony warunek nr 1 i 
2 – 3 pkt; 

 za spełniony warunek nr 3 i 4 – 2 
pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się, 
jednak ich suma nie może przekroczyć 10 
pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

10 

2.  
Standardy i procesy 
świadczenia usług 

Kryterium promuje projekty, w których wnioskodawca stosuje standardy 
w zakresie świadczenia usług doradczych opracowane na poziomach 

Wnioskodawca stosuje standardy w 
zakresie świadczenia usług doradczych 

2 

                                                           
4  W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie w celu otrzymania punktów kryteria muszą być spełnione przez beneficjanta albo partnera. 
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regionalnym/krajowym o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie 
zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i 
ekonomicznego podmiotu. 

opracowane na poziomach 
regionalnym/krajowym o charakterze 
proinnowacyjnym oraz w zakresie 
zapewnienia odpowiedniego potencjału 
organizacyjnego, technicznego i 
ekonomicznego podmiotu – 2 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

3.  
Siedziba 
wnioskodawcy 

Kryterium promuje wnioskodawców posiadających siedzibę na terenie 
województwa mazowieckiego. 

Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie 
województwa mazowieckiego – 5 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 
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4.  
Akredytacja IOB Kryterium promuje projekty, w których planowane do nabycia usługi 

doradcze w ramach projektu będą świadczone przez IOB posiadającego 
akredytację Instytucji Zarządzającej RPO WM.  

Usługi doradcze będą świadczone przez 

IOB posiadającego akredytację Instytucji 

Zarządzającej RPO WM –  4 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

4 

5.  

Partnerstwo z IOB 

Kryterium promuje projekty realizowane w partnerstwie z IOB. 

Partnerstwa mogą być tworzone przez podmioty wnoszące do projektu 
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach 
określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie (zgodnie z art. 
33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217). 

Projekt realizowany jest z: 

 2 partnerami IOB i więcej – 4 pkt; 

 1 partnerem IOB – 2 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 
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6.  

Współpraca z 
jednostkami 
naukowymi 

Kryterium promuje wnioskodawców – IOB, którzy: 

1. zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat określoną ilość umów z 

różnymi jednostkami naukowymi na realizację działań 

związanych z komercjalizacją wyników badań albo prac 

rozwojowych poprzez spin-off5;  

2. posiadających umowę ramową lub powołanych przez jednostki 

naukowe dla celów komercjalizacji i transferu technologii. 

  

Wnioskodawca zrealizował w ciągu 
ostatnich 3 lat następującą ilość umów z 
jednostkami naukowymi na realizację 
działań związanych z komercjalizacją 
wyników badań albo prac rozwojowych 
poprzez spin-off6: 

 3 i więcej umów – 4 pkt; 
 1 – 2 umowy – 2 pkt. 

Wnioskodawca – IOB posiada umowę 

ramową lub jest powołany przez jednostki 

naukowe dla celów komercjalizacji i 

transferu technologii – 4 pkt. 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

4 

                                                           
5 Przedsiębiorstwo oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie PAN, bądź utworzone z udziałem pracowników 
wcześniej wymienionych podmiotów 
6 Jw. 
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7.  

Działalność rynkowa 

Kryterium promuje projekty, w których wnioskodawca prowadzi 
działalność polegającą na udzielaniu usług dotyczących komercjalizacji 
wyników badań albo prac rozwojowych poprzez wsparcie 
przedsiębiorstw technologicznych we wcześniej fazie rozwoju minimum 
od 24 miesięcy. 

Wnioskodawca prowadzi działalność 
polegającą na udzielaniu usług dotyczących 
komercjalizacji wyników badań albo prac 
rozwojowych poprzez wsparcie 
przedsiębiorstw technologicznych we 
wcześniej fazie rozwoju minimum 24 
miesięcy – 5 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 
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8.  

Efektywność kosztowa  

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (CI 1) [szt.]” jest ramą wykonania osi 
priorytetowej i będzie służył KE do oceny realizacji celów RPO WM. 
Wskaźnik jest agregowany ze wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) [szt.]” 
 
 Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym wzorem: 
 
Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 
                                                                                                           <= 16 602 
euro 
Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu: 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) [szt.] 

Średnia wartość wsparcia przez IOB jednego przedsiębiorcy nie może 
przekroczyć kwoty 16 602 euro. Koszt należy przeliczyć kursem euro 
podanym w regulaminie konkursu. 

Średnia wartość wsparcia przez IOB 
jednego przedsiębiorcy w projekcie: 

 poniżej 16 602 euro – 5 pkt; 

 poniżej 19 093 euro – 3 pkt. 

Koszt należy przeliczyć kursem euro 
podanym w regulaminie konkursu. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 
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