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Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest  
zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: 

 

 
Dokument dostępny jest na stronie internetowej: 

www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. 
 
  
 

http://www.cop.lodzkie.pl/
http://www.rpo.lodzkie.pl/


• Złożenie wniosku do właściwej instytucji;   

• Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez Instytucję 
Organizującą Konkurs;   

• Złożenie wniosku w ramach właściwego konkursu; 

• Liczba złożonych projektów;   

• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie 
z instrukcją wypełniania wniosku oraz wymogami regulaminu;   

• Kwalifikowalność Wnioskodawcy w konkursie;  

• Niepodleganie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie; 

• Zgodność poziomu i wnioskowanej kwoty dofinansowania  
z regulaminem konkursu;  
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• Miejsce realizacji projektu;   

• Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków; 

• Realizacja projektu;   

• Spełnienie polityk horyzontalnych;   

• Zgodność projektu z przepisami pomocy publicznej, w tym 
pomocy de minimis; 

• Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska; 

• Kwalifikowalność kosztów w projekcie;  

• Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia. 
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 Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa 
zmierzającego do jego internacjonalizacji. 
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Typ projektu określony w części II wniosku w punkcie B.1 
 



W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 

 czy analizy finansowa i ekonomiczna projektu zostały 
przeprowadzone poprawnie –weryfikacji podlegać będą 
przyjęte założenia, np.: 

o czy podane źródła szacunku nakładów i przychodów są 
poprawne;  

o czy założenia i uwarunkowania ekonomiczne są racjonalne i 
umożliwiają osiągnięcie jak najwyższego stopnia 
wykorzystania inwestycji przez odbiorców; 

o  prawidłowość metodologiczna i rachunkowa;  
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Analiza stanowi załącznik .xls (Punkt C w części II wniosku)  
Punkt C.1. Opis założeń do analizy  



W ramach kryterium oceniane będzie czy wystarczające do 
prawidłowej realizacji projektu są: 

• deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy;  

• przyjęta  forma organizacyjna;   

• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania projektu po 
zakończeniu jego realizacji – zachowanie okresu trwałości projektu 
(minimum 5 lat, 3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta,  
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Kryterium oceniane na podstawie zapisów wniosku  
(w szczególności w części drugiej wniosku:  

Punkt A.4. Zasoby oraz Sekcja C Sytuacja finansowa) 
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ocena polega na przyznawaniu punktów wraz  
z uzasadnieniem; 

pozytywny wynik z oceny merytorycznej uzyskują 
projekty, które uzyskały 60 % maksymalnej liczy punktów 
ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych; 

maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia 
wynosi: 35 punktów.  



Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w 
oraz  obszary gospodarcze w 

ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych określone w 

. 
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1. Specjalizacje regionalne 

PUNKTACJA (waga: 3) 
3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy 
specjalizacyjnej  
2 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jedną Regionalną Inteligentną Specjalizację 
Województwa Łódzkiego  
0 pkt – projekt nie wpisuje się w żadną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji 
Województwa Łódzkiego   
max. liczba punktów: 9 
 

Kryterium oceniane na  podstawie zapisów w I części wniosku w Punkcie C7 
POWIĄZANIE PROJEKTU ZE STRATEGIAMI 



Specjalizacje regionalne, określone na podstawie Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. 

 

 Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym 
wzornictwo) 

 Zaawansowane materiały budowlane 

 Medycyna, farmacja, kosmetyki 

 Energetyka w tym odnawialne źródła energii 

 Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo     
rolno-spożywcze 

 Informatyka i telekomunikacja  
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12 

Regionalna 
Inteligentna 
Specjalizacja  

Nisza 
specjalizacyjna 

Obszar 
gospodarczy 



Ocenie podlega posiadanie przez wnioskodawcę miejsca prowadzenia 
działalności na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz 
wpisywanie się projektu w strategiczne kierunki działań wskazane w 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. 

Przez miejsce prowadzenia działalności należy rozumieć siedzibę, 
oddział, filię. 
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PUNKTACJA (waga:1): 
2 pkt– miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na terenie  
OSI i projekt wpisuje się w strategiczne kierunki działań dla danego OSI 
1 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy zlokalizowane jest na terenie OSI 
0 pkt – miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy nie jest zlokalizowane na terenie 
OSI 
max. liczba punktów: 2 

Kryterium oceniane na  podstawie zapisów w I części wniosku w Punkcie C7 
POWIĄZANIE PROJEKTU ZE STRATEGIAMI 



Prowadzenie działalności na 
terenie Obszarów  
Strategicznej Interwencji (OSI) 

 ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY 

 ZAGŁĘBIE GÓRNICZO-ENERGETYCZNE  

BEŁCHATÓW -SZCZERCÓW-ZŁOCZEW 

 ZAGŁĘBIE CERAMICZNO-BUDOWLANE 

OPOCZNO -TOMASZÓW MAZOWIECKI 

 OBSZAR ROZWOJU INTENSYWNEGO 

ROLNICTWA 

 OBSZARY TURYSTYCZNE DOLIN 

RZECZNYCH PILICY, WARTY I BZURY 
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Strategia Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 2020 – str. 104-107 
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Obszary funkcjonalne województwa łódzkiego –  
Obszary Strategicznej Interwencji  

 Łódzki Obszar Metropolitalny: 

• Powiat zgierski 

• Powiat brzeziński 

• Miasto Łódź 

• Powiat łódzki wschodni 

• Powiat pabianicki 
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Zagłębie Górniczo – Energetyczne 
Bełchatów – Szczerców – Złoczew: 
 
• Powiat pajęczański: 

– Gmina Kiełczygłów 
– Gmina Rząśnia 
– Gmina Sulmierzyce 

• Powiat bełchatowski: 
– Gmina Rusiec 
– Gmina Szczerców 
– Gmina Kluki 
– Gmina Kleszczów 
– Gmina Bełchatów 
– Miasto Bełchatów 

• Powiat radomszczański: 
– Gmina Kamieńsk 

 

 
 

Zagłębie Ceramiczno – Budowlane  
Opoczno – Tomaszów Mazowiecki: 
 

• Powiat tomaszowski: 

 Gmina Ujazd 

 Gmina Lubochnia 

 Gmina Inowłódz 

 Gmina Tomaszów Mazowiecki 

 Miasto Tomaszów Mazowiecki 

• Powiat opoczyński: 

 Gmina Mniszków 

 Gmina Paradyż 

 Gmina Żarnów 

 Gmina Białaczów 

 Gmina Sławno 

 Gmina Opoczno 
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Obszar rozwoju intensywnego rolnictwa: 
 
• Powiat sieradzki: 

– Gmina Goszczanów 
– Gmina Błaszki 
– Gmina Warta 
– Gmina Wróblew 

• Powiat łęczycki 
• Powiat kutnowski 
• Powiat łowicki 
• Powiat skierniewicki 
• Powiat rawski 
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Obszary turystyczne dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury: 
 Obszar turystyczny doliny rzeki Pilicy: 

  

• Powiat radomszczański: 
– Gmina Żytno 
– Gmina Wielgomłyny 
– Gmina Przedbórz 

• Powiat piotrkowski: 
– Gmina Ręczno 
– Gmina Aleksandrów 
– Gmina Sulejów 
– Miasto Piotrków 

Trybunalski 
– Gmina Wolbórz 

 
 

• Powiat opoczyński: 
- Gmina Mniszków 
- Gmina Sławno 
- Gmina Drzewica 
- Gmina Poświętne 
• Powiat tomaszowski: 
- Gmina Tomaszów 
Mazowiecki 
- Miasto Tomaszów 
Mazowiecki 
- Gmina Inowłódz 
- Gmina Rzeczyca 
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Obszary turystyczne dolin rzecznych Pilicy, Warty 
 i Bzury: 

 Obszar turystyczny doliny rzeki Warty: 
  

• Powiat łęczycki: 
– Gmina Świnice Warckie 

• Powiat poddębicki: 
– Gmina Uniejów 
– Gmina Poddębice 
– Gmina Pęczniew 

• Powiat sieradzki: 
– Gmina Warta 
– Gmina Sieradz 
– Miasto Sieradz 
– Gmina Burzenin 

• Powiat zduńsko-wolski: 
– Gmina Zapolice 

• Powiat łaski: 
– Gmina Widawa 

• Powiat wieruszowski: 
– Gmina Galewice 
– Gmina Wieruszów 
– Gmina Bolesławiec 
– Gmina Łubnice 

 

 
 

 

• Powiat wieluński: 
- Gmina Skomlin 
- Gmina Mokrsko 
- Gmina Pątnów 
- Gmina Wierzchlas 
- Gmina Wieluń 
- Gmina Osjaków 
- Gmina Konopnica 
• Powiat pajęczański: 
- Gmina Siemkowice 
- Gmina Działoszyn 
- Gmina Pajęczno 
- Gmina Nowa Brzeźnica 
• Powiat radomszczański: 
- Gmina Ładzice 
- Gmina Radomsko 
- Miasto Radomsko 
- Gmina Gidle 
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Obszary turystyczne dolin rzecznych Pilicy, Warty  
i Bzury: 

 Obszar turystyczny doliny rzeki Bzury: 
  

• Powiat łęczycki: 
– Gmina Łęczyca 
– Miasto Łęczyca 
– Gmina Witonia 
– Gmina Góra Świętej 

Małgorzaty 
– Gmina Piątek 

• Powiat kutnowski: 
– Gmina Krzyżanów 
– Gmina Bedlno 

• Powiat łowicki: 
– Gmina Bielawy 
– Gmina Zduny 
– Gmina Łowicz 
– Miasto Łowicz 
– Gmina Nieborów 

 
 

• Powiat skierniewicki: 
- Gmina Bolimów 
- Gmina Skierniewice 
- Miasto Skierniewice 
- Gmina Nowy Kawęczyn 
- Gmina Kowiesy 
 



 Ocenie podlega zdolność przedsiębiorstwa do rozpoczęcia lub rozwinięcia 
działalności eksportowej na podstawie opisanych we wniosku:   

• doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej,  
• posiadanej przez przedsiębiorstwo pozycji rynkowej,  
• posiadanych zasobów (materialnych, niematerialnych, kadrowych) 

umożliwiających realizację projektu.   
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PUNKTACJA (waga:4) 
Za każdy spełniony warunek wnioskodawca otrzymuje 1 pkt. 
max. liczba punktów: 12 
 
 

Kryterium oceniane na  podstawie zapisów w części II wniosku w  
sekcji A POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
EKSPORTOWEJ 



Ocenie podlega:   
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PUNKTACJA (waga:2) 
3 pkt – czy wnioskodawca ponosi nakłady na działalność B+R dla produktów lub 
usług, które będą stanowiły przedmiot eksportu   
2 pkt – czy produkt lub usługa stanowiący przedmiot eksportu może 
funkcjonować na więcej niż 1 rynku zbytu   
1 pkt – czy produkt lub usługa stanowiący przedmiot eksportu nawiązuje do 
tożsamości historycznej, kulturowej, społecznej regionu   
0 pkt – projekt nie spełnia żadnego z powyższych elementów    
max. liczba punktów: 12 

Kryterium oceniane na  podstawie zapisów w części II wniosku w sekcji B  
Punkt B4 POTENCJAŁ OFERTY STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT EKSPORTU 



Załączniki obligatoryjne:   
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1. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (parterów)  
za ostatnie 2 lata podatkowe   
2. Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy/ 
specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług/kosztorys 
inwestorski   
3. Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska   

Inne załączniki (wymagane prawem lub kategorią projektu)   

4. Kopia promesy kredytowej lub innego dokumentu finansowego 
potwierdzającego zabezpieczenie środków na realizację projektów   
5. Umowa spółki cywilnej – w przypadku, jeżeli wnioskodawcą (partnerem) jest 
spółka cywilna   
6. Upoważnienia/pełnomocnictwa osób/podmiotów innych niż wskazanych w 
dokumentach rejestrowych, upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy 
– w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do reprezentacji wnioskodawcy   
7. Oświadczenia partnerów – w przypadku realizacji projektu partnerskiego   

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (1) 
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Inne załączniki (wymagane prawem lub kategorią projektu)   
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż 
pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)   
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
(dla wnioskodawcy i partnerów) wraz z oświadczeniem o 
otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis   
10. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP wnioskodawcy (partnerów)   
11. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca 
role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, 
odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych – w przypadku realizacji 
projektu partnerskiego   
  

Inne załączniki (wymagane prawem lub kategorią projektu)   
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż 
pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (dla wnioskodawcy i partnerów)   
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
(dla wnioskodawcy i partnerów) wraz z oświadczeniem o 
otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis   
10. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP wnioskodawcy (partnerów)   
11. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca 
role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, 
odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych – w przypadku realizacji 
projektu partnerskiego  
 
Inne załączniki (jeśli dotyczy) 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (2) 
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Dziękuję za uwagę 
 
 
 

Grzegorz Grodek 
Zespół Konsultantów 

  
  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 
  90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9 

  tel.: (42) 230 15 50, fax: (42) 230 15 51 
   

  Punkt Konsultacyjny Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 
  ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź 

  pn. 8.00-18.00, wt.– pt. 8.00-16.00 
  tel. 42 230 15 55, 42 230 15 56 

                                       info@cop.lodzkie.pl 
 
 
 
 

 
  


