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ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

LP
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Działanie/rodzaj kryterium
1.4-4.1
Kryterium merytoryczne
obligatoryjne
1.4-4.1
Kryterium merytoryczne
obligatoryjne

1.4-4.1
Kryterium merytoryczne
fakultatywne
5.1
Kryterium formalne
specyficzne
5.1
Kryterium merytoryczne
obligatoryjne

5.1
Kryterium merytoryczne
fakultatywne

Poprzednie brzmienie kryterium
Projekt ma charakter innowacyjny

Projekt dotyczy inwestycji w aktywa
materialne oraz w aktywa niematerialne i
prawne związane z tworzeniem nowej
jednostki, rozbudową istniejącej jednostki,
dywersyfikacją,
produkcji
jednostki
poprzez
wprowadzenie
nowych
dodatkowych produktów lub zasadniczą
zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego
istniejącej jednostki (kryterium dotyczy
tylko części wdrożeniowej projektu)
-

Nowe brzmienie kryterium
Projekt ma charakter innowacyjny co najmniej w
skali kraju i dotyczy innowacji produktowej lub
procesowej.
Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne
oraz w aktywa niematerialne i prawne związane z
tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej
jednostki, dywersyfikacją, produkcji jednostki
poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych
produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą
procesu produkcyjnego istniejącej jednostki
(kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej
projektu w przypadku, gdy projekt zakłada
wdrożenie w postaci inwestycji)
Poziom innowacyjności rezultatów prac badawczorozwojowych.

Projekt zapewnia udział co najmniej 10
przedsiębiorców

Projekt zapewnia udział co najmniej 10
niezależnych przedsiębiorców

Wnioskodawca posiada przynajmniej
roczne
doświadczenie
w
zakresie
zarządzania powiązaniem kooperacyjnym
lub świadczenia usług na rzecz
podmiotów funkcjonujących w ramach
powiązania kooperacyjnego
Projekt
przewiduje
pozyskiwanie
inwestorów zagranicznych dla działań
inwestycyjnych w ramach powiązania
kooperacyjnego

Wnioskodawca posiada przynajmniej roczne
doświadczenie
w
zakresie
zarządzania
powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia
usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w
ramach powiązania kooperacyjnego
-
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7.

8.3
kryterium merytoryczne

Wnioskodawca posiada doświadczenie w
zakresie
realizacji
i
zarządzania
projektami dziedzin objętych konkursem
(projekty informatyczne, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu)

8.

8.3
kryterium merytoryczne

Zidentyfikowane zostały:
- bariery wykorzystania Internetu na
obszarze objętym projektem

9.

8.3
kryterium merytoryczne

10.

8.3
kryterium merytoryczne
- propozycja zmiany w nazwie
kryterium
8.3
kryterium merytoryczne dla
projektu systemowego
- propozycja zmiany w treści
kryterium

Zidentyfikowane zostały:
- techniczne problemy dotarcia do grup
docelowych
Kryteria merytoryczne dla projektu
systemowego Władzy Wdrażającej
Programy Europejskie

11.

Wsparcie kampanii informacyjnych i
promocyjnych w zakresie przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu, realizowanych
przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję
Wdrażającą

Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie
realizacji i zarządzania projektami objętymi
konkursem lub w zakresie realizacji i zarządzania
projektami współfinansowanymi ze środków
europejskich
(projekty
informatyczne,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
cyfrowemu).
Zidentyfikowane zostały:
- bariery wykorzystania Internetu na obszarze
objętym projektem oraz sposoby ich eliminacji (w
tym ewentualne techniczne problemy dotarcia do
grup docelowych)
-

Kryteria merytoryczne dla projektu systemowego

Wsparcie kampanii informacyjnych i promocyjnych
w
zakresie
przeciwdziałania
wykluczeniu
cyfrowemu, realizowanych przez Instytucję
Pośredniczącą i instytucję realizującą projekt
systemowy
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