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KRYTERIA DOSTĘPU  

Poddziałanie 3.1.2 Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1.  
Bieżąca działalność MŚP Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium oceniane będzie, czy usługi doradcze planowane w ramach projektu nie 

mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak 
np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 

0/1 

2.  

Kwalifikowalność 
podmiotowa Wykonawcy 
usługi 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy wnioskodawca zadeklarował, że będzie korzystał z usług IOB, który: 

- uzyskał akredytację Instytucji Zarządzającej RPO WM lub instytucji na szczeblu krajowym 

 lub 

 - jest jednostką nieakredytowaną i spełnia wymogi dotyczące IOB nieakredytowanej przez IZ RPO WM do świadczenia usług 
prorozwojowych, stanowiące załącznik do Regulaminu konkursu. 

0/1 

3.  

Wzmocnienie pozycji 
konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy wnioskodawca zdefiniował potrzeby rozwojowe w kontekście prowadzonej 
działalności oraz wykazał, że nabycie usługi/ usług wpłynie na stworzenie przewagi konkurencyjnej i/lub rozwój firmy. 

 

0/1 

4.  Zdolność finansowa 
wnioskodawcy 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy wnioskodawca posiada zasoby finansowe umożliwiające realizację projektu. 
Wnioskodawca, musi wykazać, iż posiada lub zapewnia środki na sfinansowanie projektu, z uwzględnieniem takich źródeł 
finansowania jak środki własne, kredyt, pożyczka itp. 

0/1 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 

Kryteria będą stosowane w sytuacji, gdy wartość alokacji nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów na etapie 

oceny formalnej.  

Poddziałanie 3.1.2 Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba 

punktów 

1.  

Innowacyjne wyroby/usługi i 
nowe rozwiązania 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje projekty, w  
których realizacja  usługi doradczej jest bezpośrednio związana z 
wprowadzeniem na rynek minimum jednego z poniższych 
elementów: 

 innowacyjne1 wyroby lub usługi i/lub 

 nowe rozwiązania w skali przedsiębiorstwa, w tym 
wykorzystujące technologie cyfrowe. 

Kryterium powiązane jest ze wskaźnikami: 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla rynku (CI 28); 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firmy (CI 29). 

Za każdy spełniony element – 3 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 

warunków lub brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

6 

                                                           
1 Zgodnie z podręcznikiem Oslo ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI, Wydanie trzecie, OECD/Eurostat, Paryż 2008. 
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2.  

Rozpoczęcie/ rozwój 
działalności przedsiębiorstwa 
w obszarach inteligentnej 
specjalizacji województwa 
mazowieckiego  

Kryterium premiuje projekty, w których wsparcie przyczyni się do 
rozpoczęcia lub rozwoju działalności przedsiębiorstwa w 
obszarach inteligentnej specjalizacji województwa 
mazowieckiego.  

Wnioskodawca rozpocznie działalność w 

obszarach inteligentnej specjalizacji 

województwa mazowieckiego lub w 

wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój 

prowadzonej działalności zgodnej z ww. 

inteligentną specjalizacją  – 6 pkt. 

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

6 

3.  

Udział środków własnych Kryterium promuje projekty, w których pomniejszono 

dofinansowanie poprzez zaangażowanie wkładu własnego 

Wnioskodawcy.  

Ocenie zostanie poddany wkład własny Wnioskodawcy na 
sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych projektu. Ocena 
kryterium zależna jest od wysokości wkładu własnego 
deklarowanego przez Wnioskodawcę na uzupełnienie 
dofinansowania. 
 
Kryterium powiązane jest ze wskaźnikiem: 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) [zł] 

Wkład własny Wnioskodawcy 

przekraczający wymagany minimalny 

wkład własny, liczony od kwoty 

kwalifikowalnej ogółem: 

 powyżej 10 % – 6 pkt; 
 powyżej 5 % do 10 % – 4 pkt; 
 od 2 % do 5 % – 2 pkt. 

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

6 

4.  

Wpływ planowanej do 
nabycia usługi na wzrost 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa i/lub jego 
rozwój 

Kryterium promuje projekty, w których planowana do nabycia 

usługa doradcza będzie miała wpływ na zaspokojenie potrzeb 

rozwojowych przedsiębiorstwa w kontekście wzrostu jego 

konkurencyjności, zdefiniowanych przez wnioskodawcę poprzez 

następujące elementy: 

Za każdy spełniony element – 1 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 6 
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 wzrost eksportu firmy już będącej na rynku 

zagranicznym;  

 wejście na nowe rynki zbytu;  

 poszerzenie oferty przedsiębiorstwa bądź skierowanie 

dotychczasowej oferty do nowych klientów; 

 

 zwiększenie efektywności kosztowej działalności 

przedsiębiorstwa; 

 poszerzenie grupy dostawców, podwykonawców; 

 zmniejszenie sezonowości sprzedaży oferty 

przedsiębiorstwa. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 

warunków lub brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

5.  

Siedziba Wnioskodawcy Kryterium promuje Wnioskodawców posiadających siedzibę na 

terenie województwa mazowieckiego. 

Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie 

województwa mazowieckiego – 6 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 

warunków lub brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

6 

  

  

 


