
Zasady oceny projektów

Scieżka smart

Nowe Fundusze Europejskie



Zasady oceny projektów

Każdy wniosek będzie oceniany zgodnie z kryteriami obligatoryjnymi  
i rankingującymi. W ramach tych kryteriów są kryteria wspólne dla całego 
projektu oraz kryteria specyficzne dla każdego modułu. Każde kryterium 
obligatoryjne jest oceniane w sposób „spełnia”/„nie spełnia” (TAK/NIE).  
Każde kryterium rankingujące jest oceniane w sposób punktowany. 

Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeśli w każdym z kryteriów 
obligatoryjnych wspólnych dla Projektu oraz w każdym z kryteriów 
obligatoryjnych dla danego modułu  otrzyma ocenę „TAK”.

O pozycji projektu na liście rankingowej decyduje liczba punktów  
otrzymanych w wyniku oceny kryteriów rankingujących.



Zasady oceny projektów

Kryteria  
rozstrzygające KRYTERIA 

PUNKTOWANETAK / NIE

KRYTERIA 
OBLIGATORYJNE 

WSPÓLNE  
DLA PROJEKTU 

KRYTERIA 
OBLIGATORYJNE 
DLA MODUŁÓW

KRYTERIA 
RANKINGUJĄCE 
DLA PROJEKTU

Szczegółowy opis kryteriów 
stanowi załącznik nr 3  
do Regulaminu Wyboru 
Projektów. 



Lista kryteriów „Ścieżka SMART”:

Kryteria obligatoryjne wspólne dla Projektu (ocena TAK/NIE)

1 Kwalifikowalność wnioskodawcy

2 Projekt spełnia efekt zachęty

3 Spójność projektu

4 Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu

5 Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji

6 Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju 

7 Współpraca przedsiebiorców innych niż MŚP (dotyczy  tylko dużych przedsiębiorstw)

8 Projekt obejmuje moduł obligatoryjny 

9 Zgodność z zakresem naboru (dot. naborów dedykowanych)



Lista kryteriów „Ścieżka SMART”:

Kryteria obligatoryjne dla modułów (ocena TAK/NIE)

Moduł B+R Wdrożenie 
innowacji

Infrastruktura  
B+R Cyfryzacja Zazielenienie 

przedsiębiorstw Kompetencje Internacjonalizacja

1 Istota modułu Istota modułu Istota modułu Istota modułu Istota modułu Istota modułu Istota modułu 

2 Budżet modułu Budżet modułu Budżet modułu Budżet modułu Budżet modułu Budżet modułu Budżet modułu 

3 Wskaźniki modułu Wskaźniki modułu Wskaźniki modułu Wskaźniki modułu Wskaźniki modułu Wskaźniki modułu Wskaźniki modułu 

4 Potencjał do 
realizacji modułu 

Potencjał do 
realizacji modułu 

Potencjał do 
realizacji modułu 

Potencjał do 
realizacji modułu 

Potencjał do 
realizacji modułu 

5
Potencjał do 

wdrożenia  
wyników modułu

6 Zgodność z KIS Zgodność z KIS Zgodność z KIS Zgodność z KIS Zgodność z KIS Zgodność z KIS Zgodność z KIS 

7
Moduł nie dotyczy 

działalności 
wykluczonych ze 

wsparcia

Moduł nie dotyczy 
działalności 

wykluczonych ze 
wsparcia 

Moduł nie dotyczy 
działalności 

wykluczonych ze 
wsparcia 

Moduł nie dotyczy 
działalności 

wykluczonych ze 
wsparcia 

Moduł nie dotyczy 
działalności 

wykluczonych ze 
wsparcia 

Moduł nie dotyczy 
działalności 

wykluczonych ze 
wsparcia 

Moduł nie dotyczy 
działalności 

wykluczonych ze 
wsparcia

8
Zgodność  

z przepisami 
dotyczącymi 

pomocy publicznej 

Zgodność  
z przepisami 
dotyczącymi 

pomocy publicznej 

Zgodność  
z przepisami 
dotyczącymi 

pomocy publicznej 

Zgodność  
z przepisami 
dotyczącymi 

pomocy publicznej 

Zgodność  
z przepisami 
dotyczącymi 

pomocy publicznej 

Zgodność  
z przepisami 
dotyczącymi 

pomocy publicznej 

Zgodność  
z przepisami 
dotyczącymi 

pomocy publicznej 



Lista kryteriów „Ścieżka SMART”:

Kryteria rankingujące wspólne dla Projektu

1 Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R 0/1/2/3/12

2 Potencjał innowacji do transformacji rynku 0/3/5

3 Ekoinnowacja na poziomie kraju 0/1/2 

4 Innowacja cyfrowa na poziomie kraju 0/1/2

5 Współpraca w związku z projektem 0/2

6 Społeczne znaczenie innowacji 0/2

Kryteria rozstrzygające

1 Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R

2 Potencjał innowacji do transformacji rynku

3 Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego

4 Stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt
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