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KRYTERIA (ocena TAK/NIE1) 

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy  

2. Kwalifikowalność projektu  

3. Budżet projektu 

4. Wskaźniki projektu  

5. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji 

6. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeśli w każdym z kryteriów otrzyma ocenę 

„Tak”. 

 
1 W systemie informatycznym obsługującym konkurs ocena „Tak” może być reprezentowana przez liczbę 1, a 
ocena „Nie” – przez liczbę 0. 



 
 

1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy  

W ramach oceny sprawdzimy, czy spełnione są poniższe warunki:  

1) Wnioskodawcą jest podmiot pełniący rolę koordynatora Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych 

(EDIH), wybranego w ramach krajowej preselekcji (której wyniki ogłoszono 31 marca 2022),  

a następnie konkursu Komisji Europejskiej2, który podpisał z Komisją Europejską stosowną umowę 

o dofinansowanie lub oświadcza, że umowa ta zostanie podpisana przed dniem podpisania 

umowy w ramach konkursu z Działania. 

2) We wniosku o dofinansowanie zaprezentowano wszystkie wymagane dane identyfikacyjne 

wszystkich członków (koordynatora oraz partnerów - jeśli dotyczy) danego EDIH i są one zgodne  

z danymi zawartymi w ogólnodostępnych rejestrach, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz bazie internetowej REGON. 

3) Wnioskodawca oraz jego partnerzy w ramach EDIH (jeśli dotyczy) prowadzą działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru: 

a) w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4) Wnioskodawca, ani żaden z jego partnerów w ramach EDIH (jeśli dotyczy) nie został wykluczony  

z naboru na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia  

13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. Poz. 835). 

ZASADY OCENY: Kryterium otrzyma ocenę „Nie”, jeśli projekt nie spełnia któregokolwiek z wymagań 

wskazanych w opisie kryterium. Kryterium otrzyma ocenę „Tak”, jeśli projekt spełnia wszystkie 

wymagania wskazane w opisie kryterium. Dopuszcza się poprawienie lub uzupełnianie wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym  

w Regulaminie wyboru projektów. 

2. Kwalifikowalność projektu 

W ramach oceny sprawdzimy, czy projekt spełnia poniższe warunki: 

1) Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania oraz wykonalny, w szczególności zaś obejmuje te 

same zadania, zasoby i przewiduje ten sam cel, jak projekt EDIH zaakceptowany do 

dofinansowania w konkursie Komisji Europejskiej, na realizację którego podpisana została 

stosowna umowa o dofinansowanie lub zostanie podpisana przed dniem podpisania umowy  

w ramach konkursu z Działania. 

 
2 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o konkursie Komisji Europejskiej, należy przez to rozumieć 
rozstrzygnięty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie konkurs Komisji Europejskiej z programu Digital 
Europe Programme (DIGITAL) dotyczący wyboru Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH). 



 
 

Ocenie podlega zgodność projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie, z dokumentacją 

aplikacyjną EDIH zaakceptowaną w ramach konkursu Komisji Europejskiej, w zakresie w jakim ta 

dokumentacja odnosi się do działań podlegających dofinansowaniu w Działaniu. Badanie 

zbieżności wniosku w ramach Działania z wnioskiem do Komisji Europejskiej dotyczy w 

szczególności następujących obszarów: sposobu/zakresu zaangażowania w realizację projektu 

poszczególnych członków (koordynatora oraz ewentualnych partnerów) EDIH, specyfiki/zakresu 

usług zaplanowanych do świadczenia na rzecz MŚP, harmonogramu realizacji działań, zadań 

wskazanych w working package wniosku złożonego w konkursie Komisji Europejskiej i (jeśli 

dotyczy) przypisanych do nich kamieni milowych lub KPI, które nie dają się wyrazić w postaci 

wskaźników produktu lub rezultatu. 

2) We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca potwierdza/wykazuje, że potencjał EDIH do 

realizacji projektu, w tym świadczenia usług na rzecz MŚP, wykazany we wniosku do Komisji 

Europejskiej, został utrzymany i gwarantuje możliwość realizacji projektu oraz osiągniecia 

zakładanych celów. 

3) Projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia na 

podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r.  

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej  

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 

r. poz. 2510). 

4) Projekt będzie realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5) Opis celu projektu, podejmowanych działań, rezultatów, planowanych do osiągnięcia wskaźników 

są spójne. 

ZASADY OCENY: Kryterium otrzyma ocenę „Nie”, jeśli projekt nie spełnia któregokolwiek z wymagań 

wskazanych w opisie kryterium. Kryterium otrzyma ocenę „Tak”, jeśli projekt spełnia wszystkie 

wymagania wskazane w opisie kryterium. Dopuszcza się poprawienie lub uzupełnianie wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym  

w Regulaminie wyboru projektów. 

3. Budżet projektu 

W ramach oceny sprawdzimy, czy: 

1) Wydatki przedstawione w projekcie do dofinansowania są zgodne (przedmiotowo i pod względem 

wartości) z kosztami niezbędnymi do realizacji usług na rzecz MŚP w projekcie EDIH podlegającym 

dofinansowaniu przez Komisję Europejską z programu Digital Europe Programme  na podstawie 

umowy o dofinansowanie pomiędzy KE a EDIH lub, w przypadku gdy umowa nie została jeszcze 

podpisana, na podstawie wniosku EDIH zaakceptowanego do dofinansowania w konkursie KE z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian projektu zaakceptowanych przez KE na etapie przed 

przygotowaniem umowy.  

Dofinansowaniem w ramach Działania będą objęte tylko te koszty, które stanowią koszty 

kwalifikowalne projektu EDIH podlegającego dofinansowaniu z programu Digital Europe 

Programme oraz FENG. Wnioskodawca przy przeliczaniu wartości wyrażonych w euro 

(zaczerpniętych z wniosku złożonego do Komisji Europejskiej) na złotówki, jest zobowiązany 



 
 

posługiwać się kursem walutowym mającym zastosowanie dla konkursu, wskazanym w 

Regulaminie wyboru projektów. 

2) Wydatki są opisane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, a także 

przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zasadami i 

w zgodzie z podstawami prawnymi określonymi w Regulaminie wyboru projektów wraz z 

załącznikami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 

listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2510). 

3) Projekt jest zgodny z obowiązującymi limitami w zakresie wartości i poziomu dofinansowania.  

W szczególności dofinansowanie żadnego z kosztów kwalifikowalnych nie może przekraczać 

poziomu 50% (pozostałe 50% wartości kosztów dofinansowywane będzie ze środków Komisji 

Europejskiej). 

ZASADY OCENY: Kryterium otrzyma ocenę „Nie”, jeśli projekt nie spełnia któregokolwiek z wymagań 

wskazanych w opisie kryterium. Kryterium otrzyma ocenę „Tak”, jeśli projekt spełnia wszystkie 

wymagania wskazane w opisie kryterium. Dopuszcza się poprawienie lub uzupełnianie wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym  

w regulaminie wyboru projektów. 

 

4. Wskaźniki projektu 

W kryterium sprawdzimy czy planowane Wskaźniki projektu spełniają poniższe warunki: 

1) Zakres planowanych do realizacji zadań i wydatków projektu jest określony za pomocą 

wskaźników produktu i rezultatu; 

2) Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla wnioskowanego wsparcia;  

3) Wskaźniki w projekcie są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne 

oraz realne do osiągnięcia; 

4) Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykazał wszystkie adekwatne wskaźniki produktu 

i rezultatu dla projektu; 

5) Wnioskodawca określił sposób wyliczenia wartości bazowej i wartości  docelowej  dla wskaźników 

produktu i rezultatu, a także przedstawił definicje i sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych 

wartości wskaźników.   

ZASADY OCENY: Kryterium otrzyma ocenę „Nie”, jeśli wskaźniki projektu nie są obiektywnie 

weryfikowalne lub nie odzwierciedlają założonych celów projektu lub nie są adekwatne do projektu. 

Kryterium otrzyma ocenę „Tak”, jeśli wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, 

odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu. Dopuszcza się poprawienie lub 

uzupełnianie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie 

określonym w regulaminie wyboru projektów. 



 
 

5. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymagania wynikające z zasad horyzontalnych równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet  

i mężczyzn zgodnie z art. 9 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060, a także 

postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 1, 3-4, 6-8, 10, 15, 20-23, 25-26, 30-

31) i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (art. 2-7, 9), tj. czy:  

1) Z wniosku wynika, że projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji 

ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 

wiek lub orientację seksualną, 

2) Z wniosku wynika, że projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn lub jest neutralny 

względem tej zasady w uzasadnionych i opisanych we wniosku przypadkach w rozumieniu 

Wytycznych  dotyczących  realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 

2021-2027, 

3) Wnioskodawca wykazał we wniosku, że wszystkie produkty/ usługi projektu będą dostępne dla 

osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności adekwatnymi do zakresu 

realizowanego projektu (w tym z koncepcją uniwersalnego projektowania), stanowiącymi 

załącznik do Wytycznych  dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy 

unijnych na lata 2021-2027 lub w uzasadnionych i opisanych we wniosku przypadkach wykazał 

neutralność produktu/ usługi projektu w rozumieniu tych Wytycznych, w tym niemożności 

spełnienia wszystkich standardów dostępności.  

W przypadku produktów i usług projektu, w ramach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca uzasadnia ich pozytywny albo 

neutralny wpływ. 

ZASADY OCENY: Kryterium otrzyma ocenę „Nie”, jeśli projekt nie spełnia któregokolwiek z wymagań 

wskazanych w opisie kryterium. Kryterium otrzyma ocenę „Tak”, jeśli projekt spełnia wszystkie 

wymagania wskazane w opisie kryterium. Dopuszcza się poprawienie lub uzupełnianie wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym  

w Regulaminie wyboru projektów. 

 

6. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060 (Cele Funduszy są realizowane zgodnie z 

celem wspierania zrównoważonego rozwoju, określonym w art. 11 TFUE, oraz z uwzględnieniem celów 

ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czyń 

poważnych szkód”. Cele Funduszy są realizowane przy pełnym poszanowaniu dorobku prawnego Unii 

w dziedzinie środowiska), tj. czy: 

1) projekt będzie realizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska 

związanymi z realizacją danego projektu; 

2) projekt będzie realizowany zgodnie z co najmniej dwiema zasadami z 6R tj. odmów (refuse); 

ogranicz (reduce); używaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); 



 
 

zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink) lub wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ na 

inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadami 6R); 

3) stosowanie zasad 6R lub pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu 

zostało odzwierciedlone we wskaźnikach, które wnioskodawca może wybrać z Listy Wskaźników 

Kluczowych lub określić samodzielnie; 

4) w przypadku pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe wskaźniki ulegną poprawie co 

najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźników przed realizacją projektu; 

5) wskaźniki środowiskowe są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne 

oraz realne do osiągniecia dla wnioskowanego wsparcia w ramach danego projektu; 

6) wnioskodawca uzasadnił we wniosku o dofinansowanie spełnienie zasady zrównoważonego 

rozwoju dla całego projektu. 

ZASADY OCENY: Kryterium otrzyma ocenę „Nie”, jeśli projekt nie spełnia któregokolwiek z wymagań 

wskazanych w opisie kryterium. Kryterium otrzyma ocenę „Tak”, jeśli projekt spełnia wszystkie 

wymagania wskazane w opisie kryterium. Dopuszcza się poprawienie lub uzupełnianie wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym  

w Regulaminie wyboru projektów. 


