
 

 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego 

„Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18 
 

Kryteria wyboru 
projektów w naborze grantowym w ramach projektu pozakonkursowego 

„Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” 
Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18 

Informacje ogólne: 
 
Celem naboru jest wybór Projektów Grantobiorców  obejmujących stworzenie i wdrożenie nowych lub ulepszonych, o wyższej jakości i jednocześnie dopasowanych do 
potrzeb odbiorców, Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym z wykorzystaniem istniejących IOB i ich zasobów poprzez konsolidację potencjału w postaci 
partnerstw. W świetle tego istotnym elementem procesu wyboru będzie również ocena gotowości organizacyjnej  
i merytorycznej IOB do skonstruowania, świadczenia oraz utrzymania zaawansowanych i kompleksowych usług na rynku, a w konsekwencji świadczenia ich odpłatnie, m.in. 
na podstawie strategii biznesowej i rocznego planu działalności. Powstałe usługi będą dedykowane wspomaganiu rozwoju MŚP m.in. poprzez skuteczne doradztwo w 
zakresie zakładania działalności gospodarczej, opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania. 
 
Ocena wniosków złożonych w konkursie grantowym jest przeprowadzana w dwóch etapach: ocena formalna oraz ocena merytoryczna. Ocena dokonywana jest przez Zespół 
projektowy MSODI i Ekspertów.  

Po dokonaniu oceny formalnej Wniosek o przyznanie grantu może zostać:  

 skierowany do oceny merytorycznej – w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych (ocena pozytywna);  

 odrzucony – w przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych (ocena negatywna); 

 wezwany do uzupełnienia i wyjaśnień.  

Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie grantu dokonywana jest w formie niezależnej oceny Projektu Grantobiorcy przez co najmniej dwóch Ekspertów. 
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I. Kryteria formalne: 
(Do oceny formalnej zostaną dopuszczone Wnioski o przyznanie grantu, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie, Departamentu  Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Wydziału Regionalnej Strategii Innowacji w terminie naboru wniosków określonym w 

Regulaminie naboru) 

 

Lp. Kryterium formalne Obszar oceny Sposób oceny 
Dotyczy 

obszaru we 
Wniosku 

1. 
Zgodność wniosku z wymogami 
formalnymi 
 

W   ramach   tego   kryterium   weryfikowane   jest   czy: 

 Wniosek o  przyznanie grantu został  złożony  na  aktualnym wzorze 
formularza Wniosku o przyznanie grantu, który stanowi załącznik do   
Regulaminu  naboru,  

 wszystkie pola we Wniosku o przyznanie grantu zostały wypełnione zgodnie z 
Instrukcją wypełnienia Wniosku o przyznanie grantu oraz treścią Regulaminu 
naboru, 

 załączniki do Wniosku o przyznanie grantu są aktualne i zostały wypełnione 
poprawnie. 

Tak/Nie 

 

n/d 

2. 

Liczba nowych lub ulepszonych 

Usług doradczych o charakterze 

proinnowacyjnym powstałych w 

ramach przyznanego grantu  

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy zadeklarowano  we Wniosku o 

przyznanie grantu stworzenie i wdrożenie  minimalnej, a także nie przekroczono 

maksymalnej liczby nowych lub ulepszonych Usług doradczych o charakterze 

proinnowacyjnym, które zostały wskazane w Regulaminie naboru.  

Tak/Nie 

 

C2; E1; D 

3. Utrzymanie usług w ofercie  

W ramach kryterium będzie weryfikowane czy zadeklarowano we Wniosku o 
przyznanie grantu utrzymanie wytworzonych Usług o charakterze proinnowacyjnym w 
ofercie przynajmniej u jednego z Partnerów. 

(weryfikacja tego aspektu nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia) 

Tak/Nie 

 
n/d 

4. Limit wysokości Grantu 
W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy wnioskowana wartość finansowania 

usług, nie przekracza kwoty określonej w Regulaminie naboru, a w przypadku 

wnioskowania o finansowanie w postaci grantu dla wielu usług nie przekracza 

Tak/Nie 

 
A7; C2 
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Lp. Kryterium formalne Obszar oceny Sposób oceny 
Dotyczy 

obszaru we 
Wniosku 

wielokrotności kwoty określonej w Regulaminie w przeliczeniu na liczbę usług ujętych 

we Wniosku o przyznanie grantu. 

5. Okres realizacji projektu 

W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy okres realizacji Projektu Grantobiorcy 

nie przekracza okresu finansowania do 2 lat (liczonych od dnia zawarcia Umowy o 

powierzenie grantu, maksymalny termin finansowania i rozliczenia to do 31 marca 

2022 r.). 

Tak/Nie 

 
A6 

6. 

Liczba zadeklarowanych 

podmiotów testujących nowe 

lub ulepszone usługi  

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy we Wniosku o przyznanie grantu 

wskazano dla każdej usługi minimalną liczbę podmiotów testujących daną usługę. 

Tak/Nie 

 

C1; C2 

7. 
Zgodność z limitami dla 

określonych kategorii kosztów 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy we Wniosku o przyznanie grantu nie 

przekroczono limitów dla określonych kategorii kosztów, w tym procentowych limitów 

dotyczących udziału podmiotów spoza Partnerstwa IOB. 

Tak/Nie 

 

E 

8. Stosowanie standardów usług 

W ramach kryterium sprawdzane jest, czy wykazano stosowanie istniejących 
standardów w zakresie dostarczania usług przez Lidera opracowanych na poziomie 
krajowym / europejskim / międzynarodowym, a przez pozostałe podmioty Partnerstwa 
IOB na poziomie organizacji, jako narzędzia zapewniającego utrzymanie wysokiej 
jakości usług. 

(weryfikacja tego aspektu nastąpi na podstawie analizy przedstawionych kopii 

dokumentów potwierdzających zapewnienie utrzymania wysokiej jakości usług np. 

posiadanie certyfikatów systemu jakości) 

Tak/Nie 

Strategia 

biznesowa; 

Model 

biznesowy 

9. Monitoring świadczenia usług 

W ramach kryterium sprawdzane jest, czy wykazano i opisano stosowanie monitoringu 
świadczenia usług i wykazano przeprowadzanie badania satysfakcji klientów w celu 
oceny swoich wyników oraz przygotowanie lepszych usług opartych o dane 
statystyczne, prognozy ich skuteczności, co umożliwia bardziej trafne kreowanie 
nowych i kompleksowych usług, przez wszystkie podmioty wchodzące w skład 
Partnerstwa IOB. 

Tak/Nie 

Strategia 

biznesowa; 

Model 

biznesowy 
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Lp. Kryterium formalne Obszar oceny Sposób oceny 
Dotyczy 

obszaru we 
Wniosku 

(weryfikacja tego aspektu nastąpi na podstawie opisu metodologii ewaluacji i 
zestawieniu ocen satysfakcji klientów lub raportu po badaniu ewaluacyjnym) 

10. Zaangażowanie Lidera 
W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy we Wniosku o przyznanie grantu 

wykazano zaangażowanie merytoryczne Lidera w stworzenie i wdrożenie Usług o 

charakterze proinnowacyjnym odpowiadające nie mniej niż 30% wartości Grantu. 

Tak/Nie 

 
E2.2 

11. 
Kwalifikowalność 

Wnioskodawcy 

1. W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy wszyscy członkowie 

Partnerstwa IOB są uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w ramach 

ogłoszonego naboru (zgodnie z katalogiem Wnioskodawców określonych w 

Regulaminie); 

2. W ramach tego kryterium sprawdzana będzie prawidłowość wyboru rodzaju 

partnerów w projekcie tj. Lidera partnerstwa i Partnera IOB (zgodnie z 

określonymi Profilami IOB). 

Tak/Nie 

 

B; Załącznik 

– Strategia 

biznesowa; 

Roczny Plan 

Działalności 

12. Lider Partnerstwa IOB 

W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy Lider partnerstwa IOB startującego w 

niniejszym naborze jest liderem tylko w jednym Projekcie Grantobiorcy oraz partnerem 

w dowolnej liczbie innych Partnerstwa IOB startujących w niniejszym naborze pod 

warunkiem, że jego udział merytoryczny jest inny w każdym z tych Partnerstwie IOB. 

(weryfikacja tego aspektu nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia 

Wnioskodawcy) 

Tak/Nie 

 
n/d 

13. 
 

Wskaźniki projektu 
W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy wskazano we Wniosku o 

przyznanie grantu osiągnięcie obligatoryjnych wskaźników określonych w Regulaminie. 

Tak/Nie 

 

D 

14. Poziom pomocy de minimis 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy wszyscy członkowie Partnerstwa 

IOB nie przekroczyli maksymalnej wartości możliwej do otrzymania pomocy de 

minimis. 

(weryfikacja nastąpi na podstawie złożonych załączników do Wniosku o przyznanie 

grantu wymienionych w regulaminie naboru tj.: 

Tak/Nie 

 

n/d 
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Lp. Kryterium formalne Obszar oceny Sposób oceny 
Dotyczy 

obszaru we 
Wniosku 

 formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis, 

 oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis, 

będzie to porównywane z ogólnopolskim rejestrem prowadzonym przez UOKiK) 

15. 
Zakaz podwójnego 

finansowania 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy w wyniku otrzymania przez   

projekt   wartość finansowania (grant),  nie  dojdzie  do  podwójnego finansowania w 

zakresie Projektu. 

(weryfikacja tego aspektu nastąpi na podstawie oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy 

publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie, który jest załącznikiem 9 

do regulaminu naboru) 

Tak/Nie 

 

n/d 

16. 
Miejsce realizacji Projektu 

Grantobiorcy 
W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy miejsce realizacji Projektu jest  

zgodne z miejscem określonym w Regulaminie. 

Tak/Nie 

 

B 

 

II. Kryteria merytoryczne: 
(Kryteria od 1 do 10 są kryteriami dostępowymi, kryteria od 11 do 18 to kryteria punktowe. Dla pozytywnej oceny merytorycznej obligatoryjne jest spełnienie wszystkich 

kryteriów dostępowych i uzyskanie minimum 15 punktów w kryteriach punktowych.)  

Lp. Kryterium merytoryczne Obszar oceny Sposób oceny 
Dotyczy 

obszaru we 
Wniosku 

1. Zachowanie trwałości 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy przedstawione Strategie biznesowe i 
Roczne plany działalności oraz Modele biznesowe usług dają gwarancję utrzymania i 
samofinansowania usług powstałych w ramach Grantu w okresie trwałości Projektu 
Grantobiorcy określonym w Regulaminie Naboru, przynajmniej w ofercie jednego z 
Partnerów. 

Tak/Nie 

 

Załączniki 

do Wniosku 

(Strategia 

biznesowa; 

Model 

biznesowy; 

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=8387
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=8387
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Lp. Kryterium merytoryczne Obszar oceny Sposób oceny 
Dotyczy 

obszaru we 
Wniosku 

Roczny plan 

działalności) 

2. 
Zasadność i adekwatność 
wydatków 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wszystkie planowane wydatki 

kwalifikowalne w ramach Projektu Grantobiorcy są konieczne do osiągnięcia jego 

celów oraz czy proponowana wysokość wydatków jest adekwatna do wdrożenia 

zaplanowanych działań. 

Ekspert może rekomendować korektę Kosztów kwalifikowalnych poszczególnych 

projektów do wysokości 10% ich łącznej wartości i dopiero pod tym warunkiem 

uznania kryterium za spełnione. 

Zasadność wydatków: 

Należy sprawdzić czy charakter planowanych wydatków w uzasadniony sposób 

odpowiada celom Projektu Grantobiorcy. Czy wydatki są niezbędne i związane 

wyłącznie z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne w Projekcie Grantobiorcy. 

Należy w szczególności przeanalizować czy poniesienie wydatków jest optymalne pod 

względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym i w bezpośrednim stopniu 

dąży do realizacji podstawowych celów projektu znajdując jednocześnie adekwatne 

odzwierciedlenie w przyjętych wskaźnikach. 

Adekwatność wydatków: 

W ramach kryterium ocenić należy również racjonalność wydatków tj. czy wysokość 

poszczególnych wydatków została prawidłowo i rzetelnie oszacowana (tj. czy wydatki 

nie zostały zawyżone). Adekwatność wydatków oznacza, że wysokość zaproponowanej 

ceny ma odzwierciedlenie w efektach jakie przyniesie Projekt Grantobiorcy, a cel, który 

ma być osiągnięty za pomocą danego wydatku jest optymalnie pod względem 

kosztowym zaplanowany. Analiza adekwatności wydatków odpowiadać ma na takie 

zagadnienia, jak to czy cel jest racjonalnie zaplanowany, tj. czy nakłady nie są wyższe 

od potencjalnych efektów, oraz czy cel może być osiągnięty z nakładów o niższej 

wysokości bądź węższym zakresie rzeczowym. 

Tak/Nie 

 

C2; E; Model 

biznesowy 
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Lp. Kryterium merytoryczne Obszar oceny Sposób oceny 
Dotyczy 

obszaru we 
Wniosku 

W przypadku, jeżeli przynajmniej jeden z Ekspertów uzna za niekwalifikowalne 25% lub 

więcej kosztów wskazanych przez Wnioskodawcę jako kwalifikowalne we Wniosku o 

przyznanie grantu, kryterium uznaje się za niespełnione, z zastrzeżeniem ust. 12.5 

Regulaminu. 

3. 
Wpływ projektu Grantobiorcy 
na osiągnięcie celu projektu 
grantowego 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy Projekt Grantobiorcy przyczyni się do 
osiągnięcia celu szczegółowego Projektu MSODI. 

Tak/Nie C2 

4. 
Logika konstrukcji Projektu 
Grantobiorcy 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy zależność między zadaniami, usługami i 
rezultatami jest spójna i logiczna. 

Tak/Nie 

C2; D; 

Strategia 

biznesowa; 

Model 

biznesowy; 

Roczny plan 

działalności 

5.  Odpowiedź na potrzeby rynku 

Czy przedstawiono uzasadnienie zapotrzebowania MŚP na nowe/ ulepszone Usługi o 
charakterze proinnowacyjnym ujęte we Wniosku o przyznanie grantu? 

W ramach kryterium sprawdzane jest, czy poszczególni członkowie Partnerstwa IOB 
planując działania w ramach projektu wykazują znajomość potrzeb przedsiębiorców, 
np. bazują na aktualnych badaniach/ analizach dotyczących wsparcia doradczego dla 
MŚP (własnych, zleconych lub ogólnie dostępnych) i przedstawili racjonalne 
uzasadnienie. 

Tak/Nie 

 

C; Model 

biznesowy 

6. Charakter Usług  

Czy planowane jest stworzenie i wdrożenie nowych lub ulepszonych Usług  o 
charakterze proinnowacyjnym odznaczających się kompleksowością? 

W ramach kryterium sprawdzane jest, czy wykazano element kompleksowości, 
rozumianej m.in. jako modułowość i wariantowość usług; możliwość implementacji w 
różnych środowiskach z uzyskaniem oczekiwanego efektu, gdzie punktem wyjścia 
będzie zdefiniowana i zidentyfikowana potrzeba rynkowa; sformułowanym i 

Tak/Nie 
C2; Model 

biznesowy 
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Lp. Kryterium merytoryczne Obszar oceny Sposób oceny 
Dotyczy 

obszaru we 
Wniosku 

zidentyfikowanym procesem, który rozpoczyna się od identyfikacji potrzeb 
indywidualnych, a kończy weryfikacją osiągniętych rezultatów. 

7. Rozwój MŚP 
W ramach kryterium sprawdzane jest, czy w opisie usług wykazano w jaki sposób 
stworzone i wdrożone Usługi o charakterze proinnowacyjnym przełożą się na rozwój 
MŚP. 

Tak/Nie 
C2; Model 

biznesowy 

8. Strategia biznesowa 

W ramach kryterium sprawdzane jest, czy wykazano realizację strategii biznesowych, 
które wyraźnie określają różne źródła przychodów i potwierdzają zdolność do działania 
w warunkach rynkowych i uzyskania samodzielności finansowej w zakresie 
prowadzenia działalności (lub zdolność do stopniowego uzyskania owej samodzielności 
do końca okresu kwalifikowalności) przez każdego członka Partnerstwa IOB 

Tak/Nie 
Strategia 

biznesowa; 

9. Kwalifikowalność wydatków 
W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy wydatki na stworzenie i wdrożenie 

usług o charakterze proinnowacyjnym są zgodne z rodzajem wydatków 

kwalifikowalnych wskazanych w Regulaminie naboru.  

Tak/Nie 

 
E 

10. Kwalifikowalność usługi 

W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy usługi ujęte w Projekcie Grantobiorcy 

są zgodne z typem usług wskazanych w Regulaminie.  

(weryfikacja tego aspektu nastąpi poprzez weryfikację zgodności z definicją usługi 
nowej lub ulepszonej). 

Tak/Nie C2 

11. Utrzymanie usług w ofercie  

W ramach kryterium będzie sprawdzana liczba zdeklarowanych podmiotów, które w 
okresie trwałości Projektu Grantobiorcy, utrzymają w swojej ofercie wytworzone 
Usługi o charakterze proinnowacyjnym. 

Kryterium premiuje Projekty Grantobiorców, w których w zdeklarowano utrzymanie 
każdej z Usług o charakterze proinnowacyjnym w ofercie: 

 jednego partnera – 1 pkt.; 

 więcej niż jednego partnera – 3 pkt. 

(weryfikacja tego aspektu nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia) 

1/3 pkt n/d 



 

Strona 9 z 12 

 

Lp. Kryterium merytoryczne Obszar oceny Sposób oceny 
Dotyczy 

obszaru we 
Wniosku 

12. 
Zagrożenia realizacji Projektu 
Grantobiorcy 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy zostały opisane zagrożenia realizacji 
Projektu Grantobiorcy wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń: 

 nie zostały opisane zagrożenia realizacji Projektu Grantobiorcy lub 
przedstawione wyjaśnienia opisujące brak zagrożeń realizacji Projektu 
Grantobiorcy budzą zastrzeżenia – 0 pkt.; 

 zostały opisane zagrożenia realizacji Projektu Grantobiorcy, bez podania 
propozycji minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń lub przedstawione 
propozycje minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń budzą zastrzeżenia -1 
pkt; 

 zostały opisane zagrożenia realizacji Projektu Grantobiorcy i przedstawione 
propozycje minimalizacji ryzyka, które nie budzą zastrzeżeń – 2 pkt; 

 zostały przedstawione nie budzące zastrzeżeń wyjaśnienia opisujące brak 
zagrożeń realizacji Projektu Grantobiorcy – 2 pkt. 

W opisie zagrożeń należy odnieść się do: 
a) zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji Projektu Grantobiorcy 

(utrata płynności, zwiększenie kosztów, itp.); 
b) zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji wskaźników. 

0-2 pkt 

(0 punktów w kryterium 

nie oznacza odrzucenia 

wniosku) 

Model 

biznesowy 

13. Innowacyjne rozwiązania 

Czy zastosowano innowacyjne rozwiązania przy stworzeniu lub wdrożeniu nowych/ 
ulepszonych usług o charakterze proinnowacyjnym? 

Kryterium premiuje Projekty Grantobiorcy, które w zakresie stworzenia i wdrożenia 
Usług o charakterze proinnowacyjnym na rzecz MŚP wykazały zastosowanie 
innowacyjnych rozwiązań: 

 nie – 0 pkt.; 

 tak – 3 pkt. 

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania powinno być wykazane w procesie 
tworzenia lub wdrożenia nowych lub ulepszonych Usług o charakterze 
proinnowacyjnym.  

0/3 pkt 
(0 punktów w kryterium 

nie oznacza odrzucenia 

wniosku). 

Model 
biznesowy 
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Lp. Kryterium merytoryczne Obszar oceny Sposób oceny 
Dotyczy 

obszaru we 
Wniosku 

W ramach kryterium sprawdzane jest, czy powiększono pulę form wsparcia służącego 
budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu 
innowacyjnych rozwiązań. 

14. 
Wpływ projektu na rozwój 
inteligentnych specjalizacji 
regionu (RSI) 

Czy usługi o charakterze proinnowacyjnym opisane w Projekcie Grantobiorcy będą 
wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji regionu (RSI)? 

W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy w ramach Projektu Grantobiorcy 
zobowiązano się stworzyć i wdrożyć nowe/ ulepszone Usługi o charakterze 
proinnowacyjnym, które dzięki dopasowaniu do potrzeb MŚP i konstrukcji modułowej, 
przekładają się na procesy innowacji, a także uwzględniają tendencje rozwoju regionu 
określone jako obszary inteligentnej specjalizacji, i umożliwią osiągnięcie efektu 
synergii przez przedsiębiorców: 

 nie – 0 pkt; 

 tak – 2 pkt. 

RSI – Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Mazowieckiego do 2020 (RSI), 
przyjęta uchwałą nr 23/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 
2015 r. (z późn. zm.). 

0/2 pkt. 
(0 punktów w kryterium 

nie oznacza odrzucenia 

wniosku) 

C2; Model 
biznesowy 

15. 
Doświadczenie w zakresie 
działalności na rzecz MŚP z 
regionu 

Czy Lider ma doświadczenie w zakresie działalności na rzecz MŚP na obszarze 
województwa mazowieckiego? 

Kryterium ma za zadanie premiować Wnioskodawców, którzy mogą udokumentować 
prowadzoną w sposób ciągły od co najmniej 3 lat na obszarze województwa 
mazowieckiego działalność wspierającą rozwój firm w regionie: 

 nie – 0 pkt.; 

 tak – 2 pkt. 
Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie oraz skuteczność działania mogą być 
np. sprawozdania z działalności IOB itp. 

0/2 pkt 
(0 punktów w kryterium 

nie oznacza odrzucenia 
wniosku) 

Strategia 
biznesowa 

16. Akredytacja mazowieckich IOB  Czy Lider lub pozostali członkowie Partnerstwa IOB posiadają, aktualną na dzień 
złożenia Wniosku o przyznanie grantu, akredytację Samorządu Województwa 

0/3 pkt 
(0 punktów w kryterium 

nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

N/D 
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Dotyczy 

obszaru we 
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Mazowieckiego do świadczenia usług prorozwojowych jako Mazowiecka Instytucja 
Otoczenia Biznesu? 

Kryterium ma za zadanie premiować Projekty Grantobiorcy, które mogą 
udokumentować posiadanie Akredytacji mazowieckiej Instytucji Biznesu: 

 nie – 0 pkt.; 

 tak – 3 pkt. 
Dokumentami potwierdzającymi jest kopia certyfikatu. 

17. 

Wpływ Projektu Grantobiorcy 
na osiągnięcie wskaźnika 
projektu MSODI Liczba 
przedsiębiorstw korzystających 
z zaawansowanych usług 
(nowych i/lub ulepszonych) 
świadczonych przez instytucje 
otoczenia biznesu 
 

Jaka liczba przedsiębiorstw (MŚP) w ramach całego Projektu Grantobiorcy jest planowa 
do objęcia testowaniem? 

W ramach kryterium ocenia się przyjętą w Projekcie Grantobiorcy wartość wskaźnika 
Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub 
ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz jej wpływ na 
osiągnięcie zakładanej w projekcie MSODI łącznej wartości wskaźnika Liczba 
przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) 
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu: 

 9 wspartych przedsiębiorstw – 1 pkt.; 

 8-11 wspartych przedsiębiorstw – 2 pkt.; 

 12 wspartych przedsiębiorstw – 3 pkt.; 

 13-14 wspartych przedsiębiorstw – 4 pkt.; 

 15 i powyżej 15 wspartych przedsiębiorstw– 5 pkt. 

Jedno przedsiębiorstwo może być policzone jednokrotnie. 

1/2/3/4/5 pkt. 

 
C2; E1; D 

18. 

Wpływ Projektu Grantobiorcy 
na osiągnięcie wskaźnika 
projektu MSODI Liczba 
zaawansowanych usług (nowych 
lub ulepszonych) świadczonych 
przez IOB  

Jaka liczba usług nowych lub ulepszonych o charakterze proinnowacyjnym w ramach 
całego Projektu Grantobiorcy jest planowana do stworzenia i wdrożenia? 

W ramach kryterium ocenia się przyjętą w Projekcie Grantobiorcy wartość wskaźnika 
Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB oraz 
jej wpływ na osiągnięcie zakładanej w projekcie MSODI łącznej wartości wskaźnika 
Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB: 

 3 usługi – 1 pkt.; 

 4 usługi – 3 pkt.; 

1/3/4/5pkt. 
 C2; E1; D 
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 5 usług – 4 pkt.; 

 6-10 usług – 5 pkt. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas oceny kryteriów merytorycznych: 25 pkt. 
Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania umożliwiająca zakwalifikowanie Projektu Grantobiorcy do finansowania: 15 pkt. 

n/d 

 

 

 


