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DZIAŁANIE 8.2: Wspieranie Wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
KRYTERIA FORMALNE
LP.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Wymogi formalne - wniosek:

1.

Złożenie wniosku we
właściwej instytucji

2.

Złożenie wniosku w
ramach właściwego
działania/poddziałania

3.

Złożenie wniosku w
terminie wskazanym przez
instytucję odpowiedzialną
za nabór projektów

4.

Kompletność dokumentacji
wymaganej na etapie
aplikowania

Wniosek złożono do instytucji wskazanej w
ogłoszeniu (w sposób opisany w Regulaminie
przeprowadzania konkursu).
Wskazanie we wniosku o dofinansowanie błędnego
adresu siedziby/miejsca zamieszkania
Wnioskodawcy, skutkujące zarejestrowaniem
wniosku o dofinansowanie w niewłaściwej
instytucji (RIF) prowadzi do negatywnej oceny
kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia.
Wniosek złożono na formularzu właściwego
Działania PO IG za pomocą aktualnego Generatora
Wniosków. Formularz jest aktualny dla danego
konkursu.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach
niewłaściwego działania/poddziałania skutkuje
negatywną oceną kryterium bez możliwości
usunięcia uchybienia.
Wniosek o dofinansowanie został złożony nie
wcześniej niż w dniu rozpoczęcia naboru wniosków
oraz nie później niż w terminie zakończenia naboru
wniosków – zgodnie z informacją umieszczoną na
stronach internetowych właściwych instytucji (w
szczególności na właściwej stronie internetowej
Instytucji Wdrażającej).
Wniosek spełnia następujące wymagania:
− do wniosku o dofinansowanie załączono
wymagane, aktualne dla danego konkursu
załączniki (w szczególności Biznes Plan
przygotowany jest na właściwym wzorze
obowiązującym w danym konkursie);
− załączniki mają wszystkie strony;
− tam gdzie to wymagane, dokonano
potwierdzenia dokumentów za zgodność z
oryginałem lub stanem faktycznym;
− załączona do wniosku umowa współpracy
zawarta między uczestnikami sieci
kontrahentów dotyczy wszystkich
przedsiębiorców, wskazanych w punkcie 15
wniosku o dofinansowanie (dotyczy wyłącznie
wniosku składanego przez koordynatora sieci
kontrahentów).
− załączniki w formie elektronicznej są czytelne,

Ocena
(0-1)

zapisane w jednym z akceptowalnych formatów
(wskazanych w Regulaminie przeprowadzania
konkursu lub Instrukcji wypełnienia wniosku o
dofinansowanie) i nazwy plików umożliwiają
ich jednoznaczną identyfikację;
Załączenie do wniosku o dofinansowanie, za
pomocą Generatora Wniosków, innego załącznika
w miejsce wymaganego Biznes Planu (w tym:
przygotowanego na wzorze nieobowiązującym w
danym konkursie lub przygotowanego na wzorze
poddanym niedozwolonym modyfikacjom) skutkuje
negatywną oceną kryterium bez możliwości
usunięcia uchybienia.
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
został przygotowany (w tym wypełnione wszystkie
wymagane pola) zgodnie z wymogami formalnymi
zawartymi w Instrukcji wypełnienia wniosku o
dofinansowanie, a jego złożenie zostało
potwierdzone podpisem/-ami zgodnie z
Regulaminem przeprowadzania konkursu.

5.

Wniosek wraz z
załącznikami został
przygotowany zgodnie z
właściwą instrukcją

W zakresie formalnego potwierdzenia złożenia
wniosku sprawdzeniu podlega, czy:
− zostało dokonane zgodnie ze sposobem
reprezentacji Wnioskodawcy;
− podana jest data złożenia podpisu;
− w przypadku złożenia podpisu przez
pełnomocnika Wnioskodawcy, podpunkt 10.i
wniosku zawiera wymagane informacje o
udzielonym pełnomocnictwie wskazujące, że
udzielone pełnomocnictwo jest aktualne na
dzień złożenia wniosku i na dzień formalnego
potwierdzenia złożenia wniosku;
− w przypadku dokonania formalnego
potwierdzenia złożenia wniosku w sposób
tradycyjny wydruk obrazu wniosku jest
tożsamy z wnioskiem (numer wniosku, ID
wniosku, suma kontrolna), zaś wydruk Biznes
Planu jest tożsamy z Biznes Planem złożonym
wraz z wnioskiem za pomocą Generatora
Wniosków.
W częściach A, B i C wniosku sprawdzeniu
podlega, czy:
− wszystkie wymagane pola są wypełnione
zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o
dofinansowanie, w tym podane wszystkie
wymagane dane oraz informacje lub adnotacja
„nie dotyczy”;
− dane Wnioskodawcy są zgodne z dokumentem
rejestrowym;
− właściwe dane wpisane są do odpowiednich
rubryk (np. w rubryce dotyczącej danych
adresowych wpisane są dane adresowe, a nie

NIP Wnioskodawcy);

− deklaracja w punkcie „Kwalifikowalność
VAT” jest zgodna z załączonym
oświadczeniem Wnioskodawcy dotyczącym
podatku VAT.

W zakresie wypełnienia Biznes Planu sprawdzeniu
podlega czy:
− wydruk Biznes Planu jest parafowany na
każdej stronie i podpisany - sprawdzane
jedynie w przypadku podpisania wydruku
obrazu wniosku oraz złożenia załączników do
wniosku w sposób tradycyjny;
− nazwa Wnioskodawcy jest spójna z wnioskiem
(potwierdza, że do wniosku o dofinansowanie
załączono Biznes Plan właściwego
przedsiębiorcy);
− Wnioskodawca wypełnił pola Biznes Planu
wskazane w „Instrukcji wypełnienia Biznes
Planu – zasadach ogólnych” zaprezentowanych
we wzorze tego dokumentu (ocena jedynie w
kontekście weryfikacji występowania uchybień
nie podlegających poprawie).
Uchybieniami niepodlegającymi poprawie i
skutkującymi negatywną oceną kryterium są w
szczególności:
− wypełnienie pola Nazwa Wnioskodawcy w
sposób wskazujący na załączenie Biznes Planu
innego przedsiębiorcy (nie Wnioskodawcy),
− całkowite niewypełnienie punktu 2 lub
któregokolwiek z punktów części II lub III
Biznes Planu lub wypełnienie któregokolwiek z
tych punktów w całości zawartością, która w
sposób ewidentny, nie wymagający analizy
merytorycznej, nie odpowiada instrukcjom
wypełnienia danego pola (np. chaotyczny ciąg
znaków),
− całkowity brak liczb w którejkolwiek z tabel
punktu 19 w części IV Biznes Planu.
Kryterium nie dotyczy analizy części D wniosku
oraz analizy Biznes Planu, za wyjątkiem obszarów
wskazanych powyżej.
Wymogi formalne - wnioskodawca:

1.

Kwalifikowalność
wnioskodawcy w ramach
działania

Wskazany we wniosku o dofinansowanie status/typ
Wnioskodawcy umożliwia uzyskanie
dofinansowania w ramach Działania.
Złożenie wniosku przez Wnioskodawcę
niespełniającego kryteriów dotyczących
statusu/typu Wnioskodawcy określonego dla
Działania 8.2 PO IG, w sytuacji, w której dane lub

2.

Wnioskodawca prowadzi
działalność (jeśli dotyczy) i
ma siedzibę, a w przypadku
osoby fizycznej – miejsce
zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

3.

Wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu z ubiegania
się o dofinansowanie na
podstawie art. 207 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1241)

dokumenty w sposób jednoznaczny wskazują na
brak kwalifikowalności Wnioskodawcy, skutkuje
negatywną oceną w ramach kryterium bez
możliwości usunięcia uchybienia.
Wskazana we wniosku o dofinansowanie
siedziba/miejsce zamieszkania Wnioskodawcy
znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą.
Złożenie wniosku o dofinansowanie przez
Wnioskodawcę nieprowadzącego działalności
gospodarczej lub niemającego siedziby, a w
przypadku osoby fizycznej – miejsca zamieszkania,
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym
złożenie wniosku o dofinansowanie w okresie
zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej), skutkuje negatywną oceną w ramach
kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia.
Wnioskodawca podlega wykluczeniu z ubiegania
się o dofinansowaniena podstawie art. 207 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), jeżeli
realizując projekt z wykorzystaniem środków
europejskich (określonych w art. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):
1) wykorzystał środki przeznaczone na realizację
tego projektu niezgodnie z przeznaczeniem lub z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, lub
2) pobrał środki przeznaczone na realizację tego
projektu nienależnie lub w nadmiernej wysokości
oraz
a) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych
jako autentyczne dokumentów podrobionych lub
przerobionych lub dokumentów potwierdzających
nieprawdę, lub
b) na skutek okoliczności leżących po stronie
beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu
rzeczowego projektu w przypadku projektów
infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu
projektu, lub
c) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa
w art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych lub
d) okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub 2,
wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez
beneficjenta, partnera, podmiotu upoważniony do
dokonywania wydatków, a w przypadku gdy
podmioty te nie są osobami fizycznymi — osobę
uprawnioną do wykonywania w ramach projektu
czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt
popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione
podmioty został potwierdzony prawomocnym

wyrokiem sądowym.
Wykluczenie z ubiegania się o dofinansowanie
rozpoczyna się i kończy zgodnie z art. 207 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Wykluczeniu podlegają także Wnioskodawcy
wykluczeni z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.).
Modyfikacja treści Deklaracji Wnioskodawcy lub
złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie
przedmiotowym niniejszego kryterium, dokonane w
ramach formalnego potwierdzenia złożenia wniosku
o dofinansowanie, skutkują negatywną oceną w
ramach kryterium bez możliwości usunięcia
uchybienia.
Wymogi formalne - projekt:
Sprawdzeniu podlega, czy wskazane we wniosku o
dofinansowanie miejsce lokalizacji projektu
znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
1.

2.

Projekt jest realizowany na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
(jeśli dotyczy)

Realizacja przedsięwzięcia
mieści się w ramach
czasowych działania PO IG

Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt,
którego lokalizacja, w rozumieniu Instrukcji
wypełnienia wniosku o dofinansowanie, wykracza
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje
negatywną oceną w ramach kryterium bez
możliwości usunięcia uchybienia.
Sprawdzeniu podlega, czy planowany termin
rozpoczęcia realizacji przedstawiony w Przebiegu
rzeczowo-finansowym projektu jest zgodny z
terminem określonym w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na
wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki
elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z
2013 r. poz. 412), zwanego dalej w skrócie
„Rozporządzeniem”.
W szczególności sprawdzeniu podlega, czy
Przebieg rzeczowo-finansowy nie wykracza poza
końcową datę realizacji Programu, tj. poza dzień 31
grudnia 2015 r.
Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt,
którego okres realizacji jednoznacznie wykracza
poza ramy czasowe działania, skutkuje negatywną
oceną w ramach kryterium bez możliwości
usunięcia uchybienia.

Sprawdzeniu podlega prawidłowość wyliczenia
przez Wnioskodawcę wnioskowanej kwoty
wsparcia zgodnie z:
- linią demarkacyjną ustaloną dla Działania 8.2,
- przepisami dotyczącymi pomocy publicznej,
- przy zachowaniu odpowiednich dla Działania 8.2
pułapów o których mowa w § 5 Regulaminu
przeprowadzania konkursu (tj. w § 12 – 14
Rozporządzenia z uwzględnieniem § 16).

3.

4.

Wnioskowana kwota
wsparcia jest zgodna z
zasadami finansowania
projektów obowiązujących
dla działania

Projekt jest zgodny z
politykami horyzontalnymi
wymienionymi w art. 16 i
17 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006
(zgodnie z deklaracją
wnioskodawcy)

Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli
jednocześnie wszystkie składowe kwoty i
procentowe udziały wsparcia są zgodne z limitami
określonymi w Rozporządzeniu.
W ramach oceny niniejszego kryterium poprawie
podlegają
błędy
dotyczące
wnioskowanej
intensywności wsparcia (czyli procentowego
udziału wsparcia). Zmianie podlegać mogą również
wartości rubryk powiązanych z poprawianymi
wartościami,
w
szczególności
wartości
podlegających automatycznej zmianie przez
Generator Wniosków. Zgodnie z informacjami w §
7 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu,
poprawa formalna, o której mowa powyżej
obejmować może jedynie wybrane punkty części D
wniosku o dofinansowanie, oraz nie może
prowadzić do zmiany treści Biznes Planu.
Sprawdzeniu podlega, czy we wniosku o
dofinansowaniezaznaczono, że projekt ma co
najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne
Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17
rozporządzenia 1083/2006 (odpowiednie
objaśnienie znajduje się w Części I Przewodnika po
kryteriach wyboru finansowanych operacji w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013) oraz czy opis
uzasadniający zaznaczony wybór potwierdza co
najmniej neutralność projektu względem
wszystkich polityk horyzontalnych.
Możliwość poprawy obejmuje:
− niewłaściwe zaznaczenie pola wyboru
dotyczącego polityk horyzontalnych we
wniosku o dofinansowanie wynika jedynie z
pomyłki, podczas gdy z towarzyszącego opisu
wynika, że projekt jest zgodny z politykami
horyzontalnymi,
− uzupełnienie opisu nie zawierającego pełnego
odniesienia do omawianego tematu.
W przypadku oczywistej niezgodności z politykami
horyzontalnymi, wniosek jest odrzucany bez
możliwości poprawy.

Badanie poprzez PKD, czy działalność, której
dotyczy projekt może być wspierana w ramach
Działania 8.2.
Zaleca się korzystanie z Opracowania dotyczącego
rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z
możliwości ubiegania się o dofinansowanie w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013, wynikających z zakazu
udzielania pomocy publicznej w określonych
sektorach działalności gospodarczej w ramach
zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
Należy wziąć pod uwagę informację na temat
komplementarności z innymi działaniami i
priorytetami, o której mowa w Szczegółowym opisie
priorytetów PO IG.

5.

Przedmiot projektu nie
dotyczy rodzajów
działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania
wsparcia w ramach danego
działania PO IG (jeśli
dotyczy)

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem wsparcie nie
może być udzielone na działalność w zakresie:
1) produkcji lub wprowadzania do obrotu
wyrobów tytoniowych;
2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów
alkoholowych;
3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści
pornograficznych;
4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i
amunicją;
5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na
automatach i gier na automatach o niskich
wygranych;
6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków
odurzających, substancji psychotropowych lub
prekursorów.
Możliwa jest poprawa w zakresie błędnie podanego
kodu PKD lub wyjaśnienie w sytuacji, gdy podany
kod PKD nie rozstrzyga jednoznacznie o
występowaniu działalności wykluczonej z
możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania
8.2 PO IG.
Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt,
którego przedmiot dotyczy rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w
ramach Działania 8.2 PO IG, skutkuje negatywną
oceną w ramach kryterium bez możliwości
usunięcia uchybienia.
W odniesieniu do wniosku składanego przez
koordynatora sieci kontrahentów sprawdzenie
odnosi się do działalności wszystkich uczestników
sieci kontrahentów (działalności, której dotyczy
projekt) – przeprowadzane jest na podstawie
informacji we wniosku o dofinansowanie wraz z
załącznikami.

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
LP.

1.

2.

Nazwa kryterium

Wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu z ubiegania
się o dofinansowanie na
podstawie ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 42, poz. 275 z późń.
zm.)

Wniosek o dofinansowanie
zawiera zobowiązanie
Wnioskodawcy, że w

Opis kryterium
Zgodnie z podpisaną we wniosku o dofinansowanie
deklaracją, Wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275, z późn. zm.).
Zgodnie z zapisami ww. ustawy PARP nie może
udzielić wsparcia:
1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną,
jeżeli został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo składania
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko
mieniu, wiarygodności dokumentów,
obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu,
systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo
inne związane z wykonywaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
2) podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, w
którym osoba będąca członkiem jego
organów zarządzających bądź wspólnikiem
spółki osobowej została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o
których mowa w pkt 1;
3) podmiotowi, który:
a) posiada zaległości z tytułu należności
publiczno-prawnych lub
b) pozostaje pod zarządem komisarycznym
bądź znajduje się w toku likwidacji albo
postępowania upadłościowego, lub
c) w okresie 3 lat przed złożeniem
wniosku o udzielenie wsparcia naruszył
w sposób istotny umowę zawartą z
Agencją.
Modyfikacja treści Deklaracji Wnioskodawcy lub
złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie
przedmiotowym niniejszego kryterium, dokonane w
ramach formalnego potwierdzenia złożenia wniosku
o dofinansowanie, skutkują negatywną oceną
kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia.
Jeżeli Wnioskodawca jest podmiotem
niewywiązującym się ze zobowiązań wobec PARP,
w ramach kryterium wniosek uzyskuje ocenę
negatywną bez możliwości usunięcia uchybienia.
Warunkiem koniecznym dla udzielenia wsparcia w
ramach Działania 8.2 PO IG jest zobowiązanie się
Wnioskodawcy do realizacji współpracy z co

Ocena
(0-1)

wyniku realizacji projektu
będzie współpracował z co
najmniej dwoma
przedsiębiorcami, w
oparciu o wdrożone
rozwiązanie elektroniczne
typu B2B

najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami.
Złożenie zobowiązania następuje poprzez:
- zadeklarowanie właściwej wartości docelowej
wskaźnika rezultatu „Liczba przedsiębiorców
współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o
wdrożony system B2B”, oraz
- podpisanie Deklaracji Wnioskodawcy w złożonym
wniosku o dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt nie
prowadzący do współpracy Wnioskodawcy z co
najmniej dwoma przedsiębiorcami, skutkuje
negatywną oceną kryterium bez możliwości
usunięcia uchybienia.
Sprawdzeniu podlega, czy zgodnie z Przebiegiem
rzeczowo-finansowym przedstawionym we
wniosku o dofinansowanie, okres realizacji projektu
planowany przez Wnioskodawcę nie przekracza 24
miesięcy.

3.

4.

Okres realizacji projektu
nie jest dłuższy niż 24
miesiące

Projekt zostanie rozpoczęty
po dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie, z
zastrzeżeniem ponoszenia
wydatków, o których mowa
w § 10 ust. 2 pkt 9
rozporządzenia

Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt,
którego okres realizacji jednoznacznie przekracza
24 miesiące, skutkuje negatywną oceną kryterium
bez możliwości usunięcia uchybienia.
Do okresu realizacji projektu nie wlicza się okresu
ponoszenia wydatków, o których mowa w § 10 ust.
2 pkt. 9 Rozporządzenia (ekspertyz, analiz
przygotowawczych lub usług doradczych
związanych z przygotowaniem realizacji projektu,
które mogą zostać poniesione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie).
Sprawdzeniu podlega, czy Wnioskodawca do dnia
złożenia wniosku o dofinansowanie nie podjął
czynności związanych bezpośrednio z realizacją
projektu inwestycyjnego.
Sprawdzeniu podlega, czy podana przez
Wnioskodawcę data rozpoczęcia realizacji projektu
jest późniejsza niż dzień złożenia wniosku o
dofinansowanie.
Poniesienie wydatków, o których mowa w § 10 ust.
2 pkt 9 Rozporządzenia, nie oznacza rozpoczęcia
realizacji projektu.
W odniesieniu do wniosków o dofinansowanie
składanych przez koordynatora sieci kontrahentów,
sprawdzenie odnosi się do całości projektu (projekt
nie może być rozpoczęty również w części
realizowanej przez uczestników sieci kontrahentów
innych niż Wnioskodawca).
Złożenie wniosku o dofinansowanie po dniu albo w
dniu rozpoczęcia realizacji projektu, skutkuje
negatywną oceną kryterium bez możliwości
usunięcia uchybienia.

W przypadku Działania 8.2 PO IG Wnioskodawca
deklaruje utrzymanie trwałości projektu w
wymaganym 3-letnim okresie (liczonym od dnia
zakończenia realizacji projektu określonej w
umowie o dofinansowanie projektu) poprzez
podpisanie deklaracji stanowiącej ostatnią części
wniosku o dofinansowanie.

5.

Wnioskodawca zapewnia
trwałość
rezultatów
projektu
przez
okres
minimum 5 lat, a w
przypadku MSP - 3 lat od
zakończenia projektu.

Deklarując utrzymanie trwałości rezultatów
projektu Wnioskodawca zobowiązuje się przez
okres minimum 3 lat od dnia zakończenia realizacji
projektu do utrzymania i wykorzystania w
działalności wdrożonych rozwiązań
informatycznych oraz do nie zbywania praw
nabytych w związku z realizacją projektu.
Modyfikacja treści Deklaracji Wnioskodawcy lub
złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie
przedmiotowym niniejszego kryterium, dokonane w
ramach formalnego potwierdzenia złożenia wniosku
o dofinansowanie, skutkują negatywną oceną w
ramach kryterium bez możliwości usunięcia
uchybienia.

6.

Na
dzień
składania
wniosku
Wnioskodawca
wykazuje gotowość do
realizacji
projektu
(wykonalnego
pod
względem
prawnym,
technicznym
i
organizacyjnym), w tym w
zakresie:
 posiadania licencji,
pozwoleń (w tym
pozwolenia na
budowę), koncesji
niezbędnych do
realizacji inwestycji
(jeśli dotyczy);
 posiadania
dokumentacji
potwierdzającej
zakończenie
postępowania w
sprawie oceny
oddziaływania na
środowisko (jeśli
dotyczy);
 dysponowania
zasobami
gwarantującymi
realizację projektu w
tym know – how,
doświadczonej kadry,

Wnioskodawca deklaruje gotowość do realizacji
projektu poprzez podpisanie deklaracji stanowiącej
ostatnią część wniosku o dofinansowanie.
Modyfikacja treści Deklaracji Wnioskodawcy lub
złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie
przedmiotowym niniejszego kryterium, dokonane w
ramach formalnego potwierdzenia złożenia wniosku
o dofinansowanie, skutkują negatywną oceną w
ramach kryterium bez możliwości usunięcia
uchybienia.
Części opisowe Biznes Planu odnoszące się do tego
zagadnienia analizowane są na etapie oceny
merytorycznej i powinny być spójne ze złożoną
deklaracją.
Zgodnie
z
Regulaminem
przeprowadzenia
konkursu
błędy
formalne
zidentyfikowane na etapie oceny merytorycznej
mogą prowadzić do cofnięcia wniosku na etap
oceny formalnej i do odrzucenia wniosku o
dofinansowanie.

infrastruktury
technicznej.

KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE
LP.

Nazwa kryterium

Opis kryterium
Sprawdzeniu podlega, czy przedmiot projektu jest
zgodny z celem i zakresem merytorycznym
Działania zgodnie z zapisami Rozporządzenia oraz
Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, 20072013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na
lata 2007-2013.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
2007 – 2013 (PO IG), ma na celu wspieranie
szeroko rozumianej innowacyjności. W ramach PO
IG wspierane będą działania z zakresu
innowacyjności
produktowej,
procesowej,
marketingowej i organizacyjnej, które w sposób
bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do
powstawania
i
rozwoju
innowacyjnych
przedsiębiorstw.
Celem Działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania
elektronicznego
biznesu
typu
B2B,
jest
stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć
biznesowych
prowadzonych
w
formie
elektronicznej.

1.

Przedmiot projektu jest
zgodny z celami POIG oraz
działania 8.2 PO IG

Wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie
usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz
między przedsiębiorstwami (tzw. Business–toBusiness - B2B) jest w coraz większym stopniu
stosowane zarówno na europejskim, jak i
globalnym rynku. Szerokie wprowadzenie go wśród
polskich przedsiębiorstw jest niezbędne, jeśli mają
one efektywnie współpracować z europejskimi
partnerami.
Szczególnie istotne jest stymulowanie tej formy
współpracy z partnerami biznesowymi wśród
mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którym
stwarza ona szansę udziału w rynkach o zasięgu
ponadregionalnym,
jednocześnie
znacząco
zmniejszając koszty produkcji i dystrybucji.
Przedmiot projektu będzie zgodny z celem i
zakresem
merytorycznym
Działania
pod
warunkiem, że przewiduje dokonanie inwestycji
prowadzącej do rozpoczęcia lub rozwoju
współpracy Wnioskodawcy z co najmniej dwoma
przedsiębiorcami, w oparciu o wdrażane w
projekcie rozwiązania elektronicznego biznesu typu
B2B.

Ocena
(0-1)

Poprzez B2B należy rozumieć relację usługową
między
przedsiębiorcami
realizowaną
z
wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
przeznaczonych do automatyzacji procesów
biznesowych między tymi przedsiębiorcami
Poprzez inwestycję należy rozumieć inwestycję w
środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne
zdefiniowaną w Rozporządzeniu.
W odniesieniu do wniosku o dofinansowanie
projektu składanego przez koordynatora sieci
kontrahentów, wymagane jest aby każdy z
uczestników
sieci
otrzymujących
wsparcie
dokonywał inwestycji.

2.

Projekt jest zgodny ze
zdefiniowanymi
potrzebami wnioskodawcy
oraz partnerów
biznesowych, do których
kierowane jest rozwiązanie
elektronicznego biznesu
typu B2B

3.

Projekt zwiększa
efektywność lub warunkuje
możliwość realizacji
procesów biznesowych
relacji B2B

4.

Planowane wydatki są
kwalifikowalne w ramach
działania, uzasadnione,
racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu

Sprawdzeniu podlega, czy Wnioskodawca określił
potrzeby własne i partnerów biznesowych,
związane z wdrażanym rozwiązaniem
elektronicznego biznesu typu B2B oraz czy
uzasadnił konieczność realizacji projektu będącego
przedmiotem wniosku o dofinansowanie.
Analizujemy projekt pod kątem zwiększenia
efektywności procesów biznesowych realizowanych
pomiędzy partnerami biznesowymi. Sprawdzeniu
podlega, jakie procesy biznesowe partnerów
biznesowych i Wnioskodawcy zostaną objęte
wdrażanym rozwiązaniem elektronicznego biznesu
typu B2B, jakie korzyści będą z tego wynikały dla
Wnioskodawcy i jego partnerów oraz na czym
polega wzrost efektywności tych procesów.
Wdrażane rozwiązania elektronicznego biznesu
typu B2B mogą również warunkować możliwość
realizacji określonych procesów biznesowych.
Sprawdzeniu podlega, czy przedstawione we
wniosku o dofinansowanie wydatki kwalifikowalne
zostały określone prawidłowo, tj. zgodnie z
definicjami i katalogiem wydatków
kwalifikowalnych dla Działania zgodnie z zapisami:
 Rozporządzenia,
 Wytycznych dotyczących kwalifikowania
wydatków w ramach funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności w okresie programowania
2007-2013,
 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
PO IG, 2007-2013,
 Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, 20072013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
na lata 2007-2013.
Sprawdzeniu podlega, czy przedstawione w
projekcie wydatki są dostatecznie uzasadnione i
racjonalne z punktu widzenia realizacji danego

projektu oraz adekwatne do jego zakresu i celu, np.
czy są niezbędne do prawidłowej i efektywnej
realizacji projektu oraz osiągniecia założonych
celów projektu.
Nie mogą być uznane za kwalifikowalne wydatki,
które zostały zaprezentowane we wniosku o
dofinansowanie w sposób niedostatecznie
konkretny i uniemożliwiający pełną ocenę
wszystkich aspektów kwalifikowalności.
Wymagany stopień szczegółowości opisu
poszczególnych wydatków został wskazany w
Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie
projektu oraz w wewnętrznych polach instrukcji
Biznes Planu.
Sprawdzeniu podlega metodologia oszacowania
poszczególnych wydatków - czy wydatki nie
zostały przeszacowane?

5.

W projekcie stosowane są
innowacyjne rozwiązania
informatyczne

6.

Wskaźniki produktu i
rezultatu są:
 obiektywnie
weryfikowalne,
 odzwierciedlają
założone cele

Sprawdzenie projektu może prowadzić do
zmniejszenia budżetu wydatków kwalifikujących
się objęcia wsparciem z powodu ich
niekwalifikowalności (w tym przeszacowania). Aby
kryterium było spełnione, łączne zmniejszenie
może wynosić nie więcej niż 10% wartości
wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
Zmniejszenie może polegać na przesunięciu
wydatków do zakresu niekwalifikowanego projektu
lub na całkowitym usunięci wydatków z projektu
jako zbędnych. Modyfikacja ta nie może
powodować niewykonalności projektu.
Sprawdzeniu podlega, czy planowana w projekcie
inwestycja doprowadzi do wdrożenia
innowacyjnych rozwiązań informatycznych
względem obecnie stosowanych rozwiązań na
poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w tym
względem rozwiązań stosowanych obecnie przez
Wnioskodawcę do realizacji współpracy z
partnerami biznesowymi objętymi projektem.
Sprawdzeniu podlega, czy wdrażana innowacja
informatyczna wnosi wartość dodaną w kontekście
zakładanych celów projektu.
W odniesieniu do wniosku o dofinansowanie
składanego przez koordynatora sieci kontrahentów,
należy wykazać wartość dodaną z zastosowania
wdrażanych w projekcie rozwiązań elektronicznego
biznesu typu B2B, w odniesieniu do procesów
realizowanych przez członków sieci kontrahentów.
Sprawdzeniu podlega prawidłowość informacji
dotyczących wskaźników produktu i rezultatu,
mając na uwadze specyfikę działań przewidzianych
w ramach projektu oraz spójność wskaźników z
całym projektem. Badaniu będzie podlegało, czy
wskaźniki
odpowiednio
odzwierciedlają

projektu,

 adekwatne dla danego
rodzaju projektu,

 realne do osiągnięcia

deklarowane efekty projektu oraz czy są możliwe
do
zmierzenia
(na
podstawie
danych,
gromadzonych
w
tym
celu
przez
Wnioskodawcę/Beneficjenta
oraz
danych
ogólnodostępnych
z
jednoznacznie
zidentyfikowanych,
wiarygodnych
źródeł).
Sprawdzamy, czy określono wskaźniki produktu i
rezultatu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie oraz wewnętrzną instrukcją
Biznes Planu.
Sprawdzeniu podlega, czy Wnioskodawca podał
wartość dla wszystkich czterech obligatoryjnych
wskaźników produktu. Ponadto sprawdzamy, czy
Wnioskodawca określił wartość czterech
obligatoryjnych wskaźników rezultatu oraz
przedstawił prawidłowo korespondujące cele na
poziomie rezultatu. Specyfika konkretnego projektu
może narzucać konieczność określenia również
dodatkowych wskaźników rezultatu oraz
przedstawienia opisu powiązanych z nimi celów na
poziomie rezultatu.
Przyjęte wartości dla wszystkich wskaźników
produktu i rezultatu projektu muszą być realne i
możliwe do osiągnięcia przez Wnioskodawcę.
Na etapie oceny merytorycznej obligatoryjnej
ocenie podlegać będzie, czy projekt ma co najmniej
neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE.
Ocena dokonywana będzie głównie z punktu
widzenia wykluczenia negatywnego wpływu.
Ocenie podlega zgodność poszczególnych opisów i
deklaracji dotyczących planowanego projektu z
politykami horyzontalnymi UE. Kryterium będzie
oceniane na podstawie całości wniosku o
dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

7.

Projekt ma co najmniej
neutralny wpływ na
polityki horyzontalne UE
wymienione w art. 16 i 17
rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006

Ocenie będzie podlegała charakterystyka polityki
równości szans kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju
zgodnie z opisem we wniosku o dofinansowanie.
Zostanie również zbadane, czy projekty mają
neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko.
Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 17
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wsparcie
z funduszy strukturalnych nie może być udzielane
na projekty prowadzące do degradacji lub
znacznego
pogorszenia
stanu
środowiska
naturalnego.
Szczegółowy
opis
dotyczący
rozumienia
neutralnego wpływu na polityki horyzontalne
wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 znajduje się w Części Ogólnej
Przewodnika dostępnej na stronach internetowych

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Sprawdzeniu podlega, czy poszczególne wydatki
zostaną wykorzystane zgodnie z zasadami
gospodarki finansowej opartej na zasadach
bilansowych, w szczególności najkorzystniejszej
relacji nakładów do rezultatów.

8.

Środki będą wykorzystane
w sposób efektywny
(relacja nakład/rezultat)

Sprawdzeniu podlega rentowność projektu w
ramach analizy wskaźnikowej oraz części
opisowych Biznes Planu: sprawdzamy oczekiwaną
stopę zwrotu inwestycji, czy, kiedy i jak planowane
nakłady na inwestycję zostaną zwrócone - czy
wskazano, jakim sposobem: np. w drodze
efektywniejszej współpracy z partnerami
biznesowymi, oszczędności czasu, oszczędności
nakładów, zmniejszenia strat na
działalności,oszczędności kosztów operacyjnych,
kosztów magazynowania itd).
Komisja Konkursowa ma prawo uznać projekt za
nieefektywny w innych specyficznych sytuacjach,
kiedy przyznanie dofinansowania może być uznane
za marnotrawienie funduszy publicznych.
Przykładowo o braku wymaganej efektywności
możemy mówić, gdy Wnioskodawca dokonuje
sztucznego podziału jednego większego projektu na
kilka mniejszych (np. wg województw), co
prowadzi do nieefektywnego wykorzystania
zakupywanych dóbr i usług w porównaniu do
sytuacji, w której zrealizowany byłby jeden projekt.

9.

Projekt jest wykonalny
technicznie i finansowo, a
jego przebieg rzeczowofinansowy jest czytelny,
szczegółowy i realny do
wykonania

Sprawdzeniu podlega, czy planowany projekt jest
możliwy do realizacji z technicznego, finansowego
oraz organizacyjnego punktu widzenia oraz czy
plan działań przedstawiony we wniosku o
dofinansowanie opisany jest szczegółowo i określa
poszczególne etapy projektu. Sprawdzeniu podlega
również, czy Wnioskodawca posiada odpowiednie
zasoby niezbędne do realizacji projektu, o których
współfinansowanie nie występuje we wniosku o
dofinansowanie. Sprawdzeniu podlega, czy
Wnioskodawca w sposób czytelny przedstawił
wiarygodne źródła finansowania projektu na
poszczególnych etapach jego realizacji. Prezentacja
źródeł i sposobu finansowania realizacji projektu
powinna być zgodna z regułami określonymi w
dokumentach programowych, w szczególności we
wzorze Biznes Planu i Instrukcji wypełnienia
wniosku o dofinansowanie.
W odniesieniu do wniosku o dofinansowanie
składanego przez koordynatora sieci kontrahentów
badanie wykonalności projektu obejmuje również
inwestycje dokonywane przez uczestników sieci
innych niż wnioskodawca, w zakresie informacji
wymaganych wewnętrzną instrukcją Biznes Planu.

KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE
LP.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Ocena
(punkty)

Ocenie podlega wpływ projektu na budowanie
więzi gospodarczych pomiędzy Wnioskodawcą a
przedsiębiorcami operującymi na różnych rynkach
regionalnych lub narodowych.
Przez projekt dotyczący współpracy o zasięgu
międzynarodowym rozumie się projekt, w którym:
- w rezultacie projektu Wnioskodawca w oparciu o
wdrożony system B2B realizować będzie procesy
biznesowe z co najmniej jednym konkretnym
przedsiębiorcą zarejestrowanym i prowadzącym
działalność gospodarczą poza granicami RP
(przedsiębiorcami zagranicznymi) wskazanym w
Biznes Planie, lub
- Wnioskodawca wykaże w treści Biznes Planu, że
realizacja projektu będzie prowadziła do
współpracy z co najmniej jednym przedsiębiorcą
zagranicznym, np. poprzez opis systemu B2B
potwierdzający jego przygotowanie pod kątem
obsługi przedsiębiorców innych niż krajowi i opis
działań promocyjnych planowanych do realizacji w
celu pozyskania takich partnerów biznesowych.
1.

Projekt dotyczy współpracy
o zasięgu
ponadregionalnym lub
międzynarodowym

Przez projekt dotyczący współpracy o zasięgu
ponadregionalnym rozumie się projekt, w którym:
- w rezultacie projektu Wnioskodawca w oparciu o
wdrożony system B2B realizować będzie procesy
biznesowe z co najmniej jednym konkretnym
przedsiębiorcą, wskazanym w Biznes Planie lub we
wniosku o dofinansowanie, mającym
siedzibę/miejsce zamieszkania w innym
województwie niż siedziba/miejsce zamieszkania
Wnioskodawcy, lub
- Wnioskodawca wykaże w treści Biznes Planu, że
realizacja projektu będzie prowadziła do
współpracy z co najmniej jednym przedsiębiorcą z
innego niż Wnioskodawca województwa
(siedziba/miejsce zamieszkania), np. poprzez opis
działań promocyjnych planowanych do realizacji w
celu pozyskania takich partnerów biznesowych.
System punktacji:
 projekt dotyczy współpracy o zasięgu
międzynarodowym - 15 punktów;
 projekt dotyczy współpracy o zasięgu
ponadregionalnym i równocześnie nie dotyczy
współpracy o zasięgu międzynarodowym - 8
punktów;
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projekt nie dotyczy współpracy o zasięgu
międzynarodowym ani współpracy o zasięgu
ponadregionalnym - 0 punktów.

Ocenie podlega wpływ projektu na wyeliminowanie
obiegu dokumentacji w formie papierowej poprzez
użycie technologii podpisu elektronicznego lub
elektronicznej wymiany danych.
Ocena dokonywana jest poprzez pryzmat celów
projektu na poziomie produktu i rezultatu
odnoszących się do procesów biznesowych
objętych wdrażanym systemem B2B (rozwiązaniem
elektronicznego biznesu typu B2B) w tym
procesów w których zastosowanie znajdą
technologie podpisu elektronicznego lub
elektronicznej wymiany danych.

2.

W ramach projektu
wdrażane są technologie
podpisu elektronicznego
lub elektronicznej wymiany
danych, prowadzące do
eliminacji obiegu
dokumentacji w formie
papierowej

3.

W ramach relacji B2B
wnioskodawca świadczyć

System punktacji:
 wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Procesy
biznesowe objęte systemem B2B, w których,
poprzez wdrożenie technologii podpisu
elektronicznego lub elektronicznej wymiany
danych, wyeliminowany został papierowy obieg
dokumentów” stanowi nie mniej niż 50%
wartości „Razem” wskaźnika produktu
„Procesy biznesowe objęte systemem B2B”- 22
punkty;
 wartości „Razem” każdego ze wskaźników
produktu „Procesy biznesowe objęte systemem
B2B, w których wdrożono technologie podpisu
elektronicznego” oraz „Procesy biznesowe
objęte systemem B2B, w których wdrożono
technologie elektronicznej wymiany danych”
stanowią osobno nie mniej niż 50% wartości
„Razem” wskaźnika produktu „Procesy
biznesowe objęte systemem B2B”- 14 punktów;
 wartość „Razem” jednego ze wskaźników
produktu „Procesy biznesowe objęte systemem
B2B, w których wdrożono technologie podpisu
elektronicznego” albo „Procesy biznesowe
objęte systemem B2B, w których wdrożono
technologie elektronicznej wymiany danych”
stanowi nie mniej niż 50% wartości „Razem”
wskaźnika produktu „Procesy biznesowe objęte
systemem B2B”- 7 punktów;
 projekt nie spełnia żadnej z powyższych
przesłanek - 0 punktów.
Punkty za spełnienie poszczególnych przesłanek nie
sumują się – przyznawana jest ocena związana z
najwyżej punktowaną spośród spełnionych
przesłanek.
Kryterium pozwala na wyróżnienie
przedsiębiorców, którzy w ramach projektu
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będzie na rzecz partnerów
biznesowych
zaawansowane usługi
elektroniczne
automatycznego
przetwarzania danych lub
w formule Software-as-aService (oprogramowanie
jako usługa)

przygotowują zaawansowane usługi elektroniczne,
które będą świadczone na rzecz partnerów
biznesowych, do których kierowane jest
rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B.
Ocenie podlegają zaawansowane usługi
elektroniczne przedstawione przez wnioskodawcę
we właściwym punkcie Biznes Planu, których
wdrożenie stanowi cel na poziomie rezultatu
skwantyfikowany korespondującym wskaźnikiem
rezultatu.
Planowana do wdrożenia usługa elektroniczna
automatycznego przetwarzania danych lub w
formule Software-as-a-Service będzie uznana za
zaawansowaną jeśli łącznie:
- przedmiot usługi wykracza poza wymianę danych,
dostęp do bazy danych, obsługę relacji handlowych
lub dostęp do narzędzi koordynujących współpracę
między przedsiębiorcami;
- wnioskodawca przedstawi w Biznes Planie opis
uzasadniający poziom zaawansowania usługi
poprzez wskazanie cech szczególnych
charakteryzujących tę usługę, (np. wdrożenie usługi
będzie stanowić komercjalizację wyników badań
naukowych w zakresie technologii
informatycznych, algorytmów i struktur danych,
usługa będzie bazować na autorskim know-how lub
na unikalnych rozwiązaniach podlegających
ochronie własności intelektualnej, usługa będzie
oferować niezwykle wysokie poziomy
zabezpieczeń danych i gwarantować
ponadprzeciętną dostępność, wykazany zostanie
znaczny stopień przetworzenia przez system danych
wyjściowych o złożonych strukturach względem
danych wejściowych przesyłanych przez
przedsiębiorców, do których usługa jest skierowana,
wykazana zostanie kompleksowość usług Softwareas-a-Service w odniesieniu do pełnego zakresu
zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorców, do
których jest ona skierowana itp.)
Przykładowo przedmiotem zaawansowanych usług
elektronicznych może być analiza tzw. dużych
danych (big data), wspomaganie (automatyzacja)
diagnostyki medycznej lub analiz bio-chemicznych,
udostepnienie w formule Software-as-a-Service
kompleksowych narzędzi dedykowanych
określonym branżom lub profesjom.
System punktacji
 projekt polega na wdrożeniu zaawansowanej
usługi elektronicznej automatycznego
przetwarzania danych lub w formule Softwareas-a-Service - 22 punkty;
 projekt nie polega na wdrożeniu zaawansowanej

usługi elektronicznej automatycznego
przetwarzania danych lub w formule Softwareas-a-Service - 0 punktów.

4.

Projekt wykazuje wysoką
efektywność ekonomiczną

Kontekst dla oceny kryterium
Kryterium premiuje projekty cechujące się wysoką
efektywnością ekonomiczną. Przyjmuje się, że
wysoka efektywność ekonomiczna wyraża się
poprzez prosty zwrot z inwestycji w terminie nie
dłuższym niż 36 miesięcy (3 lata) od zakończenia
realizacji projektu. Najwyższą ocenę otrzymują
projekty, w których prosty zwrot z inwestycji
nastąpi nie później niż w przeciągu 18 miesięcy
(półtora roku) od zakończenia inwestycji.
Standardowy system punktacji i weryfikacji
Z = różnica pomiędzy wartością docelową a
wartością bazową wskaźnika rezultatu „Średni
miesięczny zysk z działalności operacyjnej”.
W - suma wydatków całkowitych projektu.
E - współczynnik efektywności liczony z wzoru:
[36*Z/W]-1;
przy czym dla wyników mniejszych od 0
przyjmujemy E=0, a dla wyników większych od 1
przyjmujemy E=1.
Liczba uzyskanych punktów to E*31 punktów.
Wynik obliczany jest z dokładnością do setnej
części punktu (dwóch miejsc po przecinku).
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W ramach kryterium premiowane są rozwiązania
tzw. „Green IT”. Podejście ekologiczne dotyczy w
szczególności wydajności energetycznej sprzętu
informatycznego, optymalizacji zasobów IT,
technologii stosowanych w systemach zasilania
(podstawowego i awaryjnego) i chłodzenia,
wtórnego wykorzystania ciepła itp.

5.

W ramach projektu zostaną
wdrożone nowoczesne
rozwiązania informatyczne
lub instalacje techniczne
optymalizujące
efektywność energetyczną
systemu informatycznego i
zwiększające
bezpieczeństwo
ekologiczne inwestycji

Ocena kryterium przeprowadzana jest z
uwzględnieniem skali i zakresu inwestycji – tj.
projekty bardziej złożone pod względem
zakupywanej i tworzonej infrastruktury
informatycznej lub instalacji technicznych, dla
uzyskania punktów w ramach kryterium powinny
uwzględniać aspekty ekologiczne w większym
zakresie niż projekty prostsze.
Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku gdy
spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:
- złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt,
którego suma wydatków kwalifikowalnych
przekracza 1 milion PLN było poprzedzone
przygotowaniem projektu systemu informatycznego
i instalacji informatyczno-technicznych
zakupywanych/tworzonych w ramach projektu,
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uwzględniającego wdrożenie nowoczesnych
rozwiązań (technologii) proekologicznych;
- Biznes Plan zawiera informacje dotyczące
przewidzianych w projekcie rozwiązań
proekologicznych wraz z wykazaniem ich istotnej
przewagi nad standardowymi rozwiązaniami
stosowanymi na rynku;
- przewidywane efekty ekologiczne są możliwe do
zmierzenia i oszacowania, a projekt przewiduje
monitoring odpowiednich paramentów w toku
działalności gospodarczej po zakończeniu realizacji
projektu.
System punktacji
 kryterium spełnione - 10 punktów;
 kryterium nie spełnione - 0 punktów.

