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Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru odbiorców usług

Kryteria i sposób wyboru projektów w ramach pilotażu gov_LAB
I.

Kryteria wyboru projektów

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Kwalifikowalność Wnioskodawcy (punktacja 0 lub 1)
Liczba członków zadeklarowanego zespołu projektowego jest zgodna z zasadami
naboru (punktacja 0 lub 1)
Członkowie zespołu projektowego są pracownikami Wnioskodawcy
(punktacja 0 lub 1)
Do wniosku został dołączony list intencyjny podpisany przez osobę uprawnioną do
reprezentowania wnioskodawcy (punktacja 0 lub 1)
Wyzwanie zgłoszone w ramach projektu dotyczy instrumentu dla przedsiębiorców
(punktacja 0 lub 1)
Komplementarność zgłoszonego zespołu projektowego (punktacja 0, 1, 2 lub 3 pkt.)
W jakim stopniu wyzwanie projektowe może mieć wpływ na rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie (punktacja 0, 1, 2 lub 3 pkt.)
W jakim stopniu opracowanie wyzwania dotyczącego nowego instrumentu może być
zrealizowane w ramach procesu dostarczanego w pilotażu gov_LAB
(punktacja 0 lub 1)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Na ocenie można uzyskać maksymalnie 12 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca
pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście projektów
rekomendowanych do udzielenia pomocy: 8 pkt., przy czym w zakresie każdego z kryteriów
wymagane jest uzyskanie minimum 1 pkt.
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Kryterium

Opis

1. Kwalifikowalność W kryterium ocenie podlega czy
Wnioskodawcy
Wnioskodawca jest jednostką samorządu
terytorialnego, (JST), oraz czy nie jest
wykluczony z możliwości otrzymania
dofinansowania w związku z obowiązkiem
zwrotu pomocy wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz rynkiem
wewnętrznym.

Punkty
do
zdobycia

Minimum
niezbędne do
rekomendowa
nia do
udzielenia
pomocy

0-1

1

0-1

1

Sposób oceny kryterium:
0 pkt. – wnioskodawca nie jest JST
uprawnioną do uzyskania pomocy w
ramach pilotażu.
1 pkt – wnioskodawca jest JST uprawnioną
do uzyskania pomocy w ramach pilotażu.
2. Liczba członków
zadeklarowanego
zespołu
projektowego jest
zgodna z zasadami
naboru

W kryterium ocenie podlega czy zgłoszony
we wniosku zespół projektowy składa się z
3-7 osób. Przynajmniej 3 członków zespołu
projektowego powinno być
zaangażowanych na stałe do procesu
projektowego.
Sposób oceny kryterium:
0 pkt. – zgłoszony przez Wnioskodawcę
zespół projektowy nie ma wymaganej
liczby członków.
1 pkt. – zgłoszony przez Wnioskodawcę
zespół liczy od 3 do 7 osób.
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie
lub uzupełnianie wniosku w części
dotyczącej spełniania niniejszego
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Kryterium

Opis

Punkty
do
zdobycia

Minimum
niezbędne do
rekomendowa
nia do
udzielenia
pomocy

0-1

1

0-1

1

kryterium w trybie określonym
w Regulaminie naboru.
3. Członkowie
zespołu
projektowego są
pracownikami
Wnioskodawcy

W kryterium ocenie podlega, czy zgłoszeni
członkowie zespołu projektowego są
pracownikami Wnioskodawcy. Przez
pracownika rozumie się pracownika
określonego w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2018r. poz. 110 z późn. zm.)
Sposób oceny kryterium:
0 pkt. – zgłoszeni członkowie zespołu
projektowego nie są pracownikami
Wnioskodawcy.
1 pkt – zgłoszeni członkowie zespołu
projektowego są pracownikami
Wnioskodawcy
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie
lub uzupełnianie wniosku w części
dotyczącej spełniania niniejszego
kryterium w trybie określonym w
Regulaminie naboru.

4. Do wniosku
został dołączony
list intencyjny
podpisany przez
osobę uprawnioną
do reprezentacji
Wnioskodawcy

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca
załączył do wniosku list intencyjny
potwierdzający:
 możliwości wdrożenia nowego
instrumentu dla przedsiębiorców,
zaprojektowanego w ramach
pilotażu;
 możliwość uczestnictwa osób
wchodzących w skład zespołu
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Kryterium

Opis

Punkty
do
zdobycia

Minimum
niezbędne do
rekomendowa
nia do
udzielenia
pomocy

0-1

1

projektowego w procesie
projektowania instrumentu dla
przedsiębiorców.
Sprawdzeniu podlega także, czy dołączony
do wniosku list został podpisany przez
osobę uprawnioną do reprezentacji
Wnioskodawcy.
Sposób oceny kryterium:
0 pkt. – do wniosku nie załączono listu
intencyjnego bądź załączony list intencyjny
nie spełnia wymogów określonych
powyżej.
1 pkt – do wniosku został załączony list
intencyjny spełniający wymogi określone
w kryterium.
Dopuszcza się jednokrotne poprawienie
lub uzupełnianie wniosku w części
dotyczącej spełniania niniejszego
kryterium w trybie określonym w
Regulaminie naboru
5. Wyzwanie
zgłoszone
w ramach projektu
dotyczy
instrumentu dla
przedsiębiorców

Ocenie podlega, czy wyzwanie zgłoszone w
ramach projektu dotyczy instrumentu dla
przedsiębiorców.
Zgodnie z Regulaminem naboru przez
instrument dla przedsiębiorców należy
rozumieć usługę, program albo wszelką
inną interwencję publiczną podejmowaną
w odpowiedzi na zidentyfikowane
potrzeby MŚP, zgodne ze statutami
i zdefiniowanymi obszarami działań danej
instytucji publicznej. Jako wyzwanie
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Kryterium

Opis

Punkty
do
zdobycia

Minimum
niezbędne do
rekomendowa
nia do
udzielenia
pomocy

0-3

1

projektowe należy rozumieć natomiast
opis problemu na jaki ma odpowiedzieć
zaprojektowana w trakcie procesu usługa.
Opis powinien uwzględniać oczekiwany
efekt wdrożenia danej usługi.
Sposób oceny kryterium:
0 pkt. – Wyzwanie zgłoszone w ramach
projektu nie dotyczy instrumentu dla
przedsiębiorców.
1 pkt – Wyzwanie zgłoszone w ramach
pilotażu dotyczy instrumentu dla
przedsiębiorców.
6.
Komplementarność
zgłoszonego
zespołu
projektowego

W kryterium ocenie podlega, czy
kompetencje, doświadczenie członków
zespołu projektowego gwarantują
prawidłową i efektywną realizację procesu
projektowania instrumentu dla
przedsiębiorców i późniejsze wdrożenie
instrumentu.
Dla spełnienia przedmiotowego kryterium,
Wnioskodawca powinien zapewnić udział
w zespole projektowym osób
odpowiedzialnych za przygotowanie
instrumentu dla przedsiębiorców pod
względem prawnym, finansowym,
technicznym oraz osób, które mają
kompetencje do wdrażania i realizacji
instrumentu dla przedsiębiorców.
Wskazane jest aby członkowie zespołu
posiadali wiedzę w zakresie
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Kryterium

Opis

przedsiębiorczości i innowacyjności w
regionie.
Sposób oceny kryterium:
0 pkt. – Niedostateczny. Zgłoszone do
udziału w procesie projektowania osoby
nie posiadają łącznie wiedzy i kompetencji
niezbędnych do przeprowadzenia procesu
projektowania oraz nikt ze zgłoszonych
osób nie ma w swoich obowiązkach
działań związanych z obsługą
przedsiębiorców, realizacją programów lub
usług
1 pkt – Dostateczny. Zgłoszone do udziału
w procesie projektowania osoby posiadają
łącznie wiedzę i kompetencję przynajmniej
w niektórych obszarach niezbędnych do
zaprojektowania instrumentu dla
przedsiębiorców oraz przynajmniej część
zgłoszonych osób ma w swoich
obowiązkach działania umożliwiające
ewentualne wdrożenie instrumentu dla
przedsiębiorców.
2 pkt. – Dobry. Zgłoszone do udziału w
procesie projektowania osoby posiadają
łącznie wiedzę i kompetencję w większości
obszarów niezbędnych do
zaprojektowania instrumentu dla
przedsiębiorców oraz większość
zgłoszonych osób ma w swoich
obowiązkach działania umożliwiające

Punkty
do
zdobycia

Minimum
niezbędne do
rekomendowa
nia do
udzielenia
pomocy
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Kryterium

Opis

Punkty
do
zdobycia

Minimum
niezbędne do
rekomendowa
nia do
udzielenia
pomocy

0-3

1

ewentualne wdrożenie instrumentu dla
przedsiębiorców.
3 pkt. – Bardzo dobry. Zgłoszone do
udziału w procesie projektowym osoby
posiadają łącznie wiedzę i kompetencję we
wszystkich obszarach niezbędnych do
zaprojektowania instrumentu dla
przedsiębiorców, posiadają wiedzę w
zakresie przedsiębiorczości i
innowacyjności w regionie oraz łącznie
mają w swoich obowiązkach działania
niezbędne do późniejszego wdrożenie
instrumentu dla przedsiębiorców.
7. W jakim stopniu
wyzwanie
projektowe może
mieć wpływ na
rozwój
przedsiębiorczości
i innowacyjności
w regionie.

Ocenie podlega możliwość wpływu danego
instrumentu dla przedsiębiorców na
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
w regionie w którym będzie wdrażany.
Sposób oceny kryterium:
0 pkt. – Niedostateczny. Zgłoszone
wyzwanie projektowe nie będzie miało
wpływu na rozwój przedsiębiorczości lub
innowacyjności w regionie.
1 pkt – Dostateczny. Zgłoszone wyzwanie
projektowe będzie miało niewielki wpływ
na rozwój przedsiębiorczości lub
innowacyjności w regionie.
2 pkt. – Dobry. Zgłoszone wyzwanie
projektowe będzie miało wpływ na rozwój
przedsiębiorczości lub innowacyjności w
regionie.
3 pkt. – Bardzo dobry. Zgłoszone
wyzwanie odpowiada na potrzeby
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Kryterium

Opis

Punkty
do
zdobycia

Minimum
niezbędne do
rekomendowa
nia do
udzielenia
pomocy

0-1

1

12

8

przedsiębiorców w regionie oraz ma
szanse w znaczący sposób wpłynąć na
poprawę przedsiębiorczości oraz
innowacyjności w regionie.
8. W jakim stopniu
opracowanie
wyzwania
projektowego
dotyczącego
instrumentu dla
przedsiębiorców,
może być
zrealizowane
w ramach procesu
projektowania
dostarczanego
w pilotażu

Łącznie

Ocenie podlega na ile zgłoszone wyzwanie
projektowe dotyczące instrumentu dla
przedsiębiorców może być efektywnie
opracowywane w ramach procesu
projektowania realizowanego w pilotażu
oraz na ile działania realizowane w
projekcie są adekwatne do możliwości
osiągnięcia celów projektu.
Sposób oceny kryterium:
0 pkt. – Zgłoszone wyzwanie projektowe
nie może być tematem procesu
projektowego zaplanowanego w ramach
naboru. Działania przewidziane w procesie
projektowym nie są adekwatne do
możliwości osiągnięcia celu projektu.
1 pkt – Zgłoszone wyzwanie projektowe
może być tematem procesu projektowego
zaplanowanego w ramach naboru.
Działania przewidziane w procesie
projektowym są adekwatne do możliwości
osiągnięcia celu projektu.

