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Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru 

 

 

Kryteria wyboru projektów 
Program pilotażowy „Robogrant” – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej  

 

Lp. Nazwa Kryterium Liczba punktów Wymagane minimum 

1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy 0 lub 1 1 

2. Kwalifikowalność projektu 0 lub 1 1 

3. Zakres projektu 0, 1 lub 3 1 

4. Wpływ realizowanego projektu na przedsiębiorstwo 0, 1 lub 3 1 

5. Wkład własny 0, lub 1 1 

6. Wskaźniki projektu 0 lub 1 1 

7. Mapa drogowa 0 lub 1 0 

Kryteria Rozstrzygające 

1. Pierwszy zakup robota przemysłowego. 

2. Stopa bezrobocia w powiecie, w którym realizowany jest projekt. 

3. Wysokość wnoszonego wkładu własnego. 
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1 Na dzień złożenia wniosku, działalność gospodarcza nie może być zawieszona. 
2 O wsparcie w ramach konkursu mogą się ubiegać Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie podklasy kodów PKD: 31.01.Z Produkcja mebli biurowych 

i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.  

Lp. Nazwa Kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1. 
Kwalifikowalność 

Wnioskodawcy 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca:  

 
I. prowadzi czynną1, działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD (na dzień składania wniosku jest wskazany 

we właściwym rejestrze gospodarczym),  

należący do działu 312 (Produkcja mebli), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD 2007);  

II. prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do 

odpowiedniego rejestru: 

• w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

• w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, co 

najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

III. oświadcza, że spełnia definicję małego lub średniego przedsiębiorcy (z wyłączeniem mikro przedsiębiorcy), 

spełniającym warunki określone w załączniku nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu; 

IV. oświadcza, że przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym 

złożył wniosek o powierzenie grantu, osiągnął przychody ze sprzedaży  na poziomie nie mniejszym, niż 3 

mln PLN;  

V. wobec Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki stanowiące o wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia 

na podstawie: 

• 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 299,);  

oraz 

0 lub 1 1 
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• Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

Ocena kryterium dokonywana jest na podstawie informacji oraz oświadczeń przedstawionych przez Wnioskodawcę 

we wniosku o powierzenie grantu oraz dokumentu rejestrowego. 

 

Przed zawarciem umowy o powierzenie grantu dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w 

szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie naboru. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

• 0 pkt. - Wnioskodawca nie spełnia przynajmniej jednego z warunków wymienionych w opisie kryterium, a 

tym samym nie kwalifikuje się do uzyskania grantu w ramach konkursu; 

• 1 pkt - Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymienione w opisie kryterium, a tym samym kwalifikuje 

się do uzyskania grantu w ramach konkursu. 

 

Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać 1 pkt. 

 
 

 



   4 

 

2. 
Kwalifikowalność 

projektu 

Ocenie podlega, czy: 

 
I. wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

II. okres realizacji projektu nie przekroczy 18 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu; 

III. projekt dotyczy wsparcia w zakresie działalności związanej z produkcją mebli, tj. numer kodu PKD musi 

dotyczyć działu 31 PKD (Produkcja mebli);  

IV. Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków, tj. 

wydatki mogą być kwalifikowalne (projekt może zostać rozpoczęty) nie wcześniej, niż po dniu złożenia 

wniosku o powierzenie grantu; 

 

Ocena kryterium dokonywana jest na podstawie informacji oraz oświadczeń przedstawionych przez Wnioskodawcę 

we wniosku o powierzenie grantu oraz dokumentu rejestrowego.  

 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

• 0 pkt. - Wnioskodawca nie spełnia przynajmniej jednego z warunków wymienionych w opisie kryterium, a 

tym samym nie kwalifikuje się do uzyskania grantu w ramach konkursu; 

• 1 pkt - Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymienione w opisie kryterium, a tym samym kwalifikuje 

się do uzyskania grantu w ramach konkursu. 

Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać 1 pkt. 

0 lub 1 1 
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3.  Zakres projektu  

Przyznaje się 0 pkt. jeżeli wniosek w kryterium nr 1 i 2 nie uzyskał łącznie 2 pkt. – dalszy zakres spełnienia 

kryterium nie podlega ocenie. 

 

Ocenie podlega, czy: 

I. zakres projektu jest zgodny z celem konkursu, polegającym na zwiększeniu robotyzacji przedsiębiorstw 

produkcyjnych. Wsparte zostaną projekty polegające na zakupie i instalacji w przedsiębiorstwie robota 

przemysłowego. W przypadku Wnioskodawców, którzy na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu nie 

dysponowali w przedsiębiorstwie robotem przemysłowym i jest to pierwszy zakup, przewidziane są 

preferencje punktowe.  

II. realizacja projektu jest ekonomicznie uzasadniona;  

Weryfikacji podlega, czy przedstawione przez Wnioskodawcę wskaźniki finansowe wskazują na opłacalność  

inwestycji, a przedstawione założenia zostały poparte spójnym uzasadnieniem; 

III. wydatki ponoszone w ramach projektu wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych określonych 

Regulaminem naboru;  

(opis powinien zawierać informacje o wszystkich wydatkach, które są niezbędne do prawidłowej realizacji 

projektu oraz osiągnięcia zaplanowanych rezultatów); 

IV. wydatki są zgodne z przyjętymi limitami: 

− maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 1 mln PLN; 

− maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. 

 

Wydatki w ramach projektu muszą być racjonalne, wiarygodne i uzasadnione z punktu widzenia celu, zakresu i 

zakładanych efektów (rezultatów) inwestycji. 

 

W przypadku projektów, których zakres jest niezgodny z zakresem i celem konkursu, wszystkie zaplanowane 

wydatki projektu są niekwalifikowane do wsparcia. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji przestawionych we wniosku o powierzenie grantu.  

 

Przed zawarciem umowy o powierzenie grantu weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskowana wartość wsparcia nie 

narusza limitu możliwej do udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis.  

 

Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 

0, 1 lub 3 1 
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równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego 

transportu towarów - 100.000 euro. 

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie naboru. 

Możliwe jest przyznanie 0,1 lub 3 pkt., przy czym: 

• 0 pkt. – wniosek w kryterium nr 1 i 2 nie uzyskał łącznie 2 pkt. albo zakres projektu nie jest zgodny z 

zakresem i celem konkursu i/lub wydatki ponoszone w ramach projektu nie są zgodne z zakresem konkursu 

i/lub wydatki nie są zgodne z obowiązującymi limitami i/lub projekt nie jest ekonomicznie uzasadniony; 

• 1 pkt – zakres projektu jest zgodny z zakresem i celem konkursu i wydatki ponoszone w ramach projektu są 

kwalifikowalne i zgodne z obowiązującymi limitami.  

• 3 pkt. - zakres projektu jest zgodny z zakresem i celem konkursu i wydatki ponoszone w ramach projektu 

są kwalifikowalne i zgodne z obowiązującymi limitami oraz Wnioskodawca nie posiada robota 

przemysłowego w przedsiębiorstwie (pierwszy zakup w ramach projektu).  

Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać min. 1 pkt. 

 

4. 

Wpływ 

realizowanego 

projektu na 

przedsiębiorstwo 

Przyznaje się 0 pkt. jeżeli wniosek w kryterium nr 1 i 2 nie uzyskał łącznie 2 pkt. - dalszy zakres spełnienia 

kryterium nie podlega ocenie. 

 

Ocenie podlega wpływ realizowanego projektu na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie oraz trwałość 

rezultatów zaplanowanych działań.  

 

Wnioskodawca powinien uzasadnić realizację projektu, potwierdzić gotowość do jego realizacji oraz istotny wpływ 

projektu na rozwój oraz na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.  

 

Wnioskodawca powinien opisać, jak realizacja projektu wpłynie m.in. na rozwój przedsiębiorstwa, procesy 

zachodzące w przedsiębiorstwie  (cykl produkcyjny, optymalizację zadań, procesów i kosztów, zmniejszenie zużycia 

materiałów, wydajność produkcji, jej jakość, elastyczność). W jaki sposób projekt poprawi rentowność 

przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Opis powinien zawierać informacje nt. 

zidentyfikowanych ryzyk i planowanych działań naprawczych.  

 

Ocenie podlega także, czy projekt jest  wykonalny, tj. rezultaty projektu są możliwe do osiągnięcia, a projekt został 
przygotowany na podstawie realnych i wiarygodnych założeń oraz obejmuje opis wszystkich działań niezbędnych do 
jego prawidłowej realizacji oraz zapewnia trwałość ich rezultatów.  
 

0, 1 lub 3 1 
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Opis podejmowanych działań musi być adekwatny i spójny wobec planowanych do osiągnięcia rezultatów projektu. 

  

Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę we 

wniosku o powierzenie grantu. 

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie naboru. 

 

Możliwe jest przyznanie 0, 1 lub 3 pkt., przy czym: 

 

• 0 pkt. – wniosek w ramach kryterium nr 1 i 2 nie uzyskał łącznie 2 pkt. albo  

realizacja projektu nie ma wpływu na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i/lub Wnioskodawca nie 

podjął wystarczających działań związanych z przygotowaniem do realizacji projektu; 

• 1 pkt. – Wnioskodawca podjął wystarczające działania związane z przygotowaniem do realizacji projektu a 

projekt ma pozytywny wpływ na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie; 

• 3 pkt – Wnioskodawca podjął wystarczające działania związane z przygotowaniem do realizacji projektu a 

projekt ma istotny, pozytywny wpływ na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. 

 

Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać min. 1 pkt. 

 

 

5. Wkład własny 

W ramach kryterium przyznaje się 0 pkt. jeżeli wniosek w ramach kryterium nr 1 i 2 nie uzyskał łącznie 2 pkt. - 

dalszy zakres spełnienia kryterium nie podlega ocenie. 

 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada wymagany wkład własny niezbędny do realizacji projektu, w wysokości 

nie mniejszej niż 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, przy czym jego pochodzenie powinno 

być zapewnione ze środków własnych Wnioskodawcy lub ze źródeł zewnętrznych, innych niż pomoc publiczna lub 

wsparcie ze środków publicznych.  

 

Ocena kryterium dokonywana jest na podstawie informacji oraz oświadczeń przedstawionych przez Wnioskodawcę 

we wniosku o powierzenie grantu.  

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie naboru. 

0 lub 1 1 
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Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

• 0 pkt. – wniosek w ramach kryterium nr 1 i 2 i nie uzyskał łącznie 2 pkt. albo  

Wnioskodawca nie zapewnia wymaganego wkładu własnego na minimalnym poziomie 15% wydatków 

kwalifikowalnych;  

• 1 pkt – Wnioskodawca zapewnia wymagany wkład własny na minimalnym poziomie 15% wydatków 

kwalifikowalnych. 

 

Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać min. 1 pkt. 

6. Wskaźniki projektu 

W ramach kryterium przyznaje się 0 pkt. jeżeli wniosek w ramach kryterium nr 1 i 2  nie uzyskał łącznie 2 pkt. - 

dalszy zakres spełnienia kryterium nie podlega ocenie. 

 

Ocenie podlega, czy cele projektu, które zostaną osiągnięte dzięki przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego w 

przedsiębiorstwie, są wyrażone poprzez odpowiednie i uzasadnione wskaźniki produktu i rezultatu.  

 

Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych we wniosku można było obiektywnie określić 

ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom docelowy. Wnioskodawca powinien 

wskazać sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników. Wskaźniki muszą odzwierciedlać 

specyfikę projektu i jego rezultaty. 

Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń i celu projektu. 

 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie naboru. 

 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

• 0 pkt. – wniosek w ramach kryterium nr 1 i 2 i nie uzyskał łącznie 2 pkt. albo  

wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne i/lub nie odzwierciedlają założonych celów projektu. 

• 1 pkt – Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i  odzwierciedlają założone cele projektu. 

 

Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać 1 pkt. 

0 lub 1 1 
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7. Mapa drogowa  

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada mapę drogową zgodną z zakresem minimalnym określonym 

w załączniku do Regulaminu naboru. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt., przy czym: 

• 0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada mapy drogowej lub nie jest ona zgodna z minimalnym zakresem 

określonym w Regulaminie naboru; 

• 1 pkt – mapa drogowa  jest zgodna z minimalnym zakresem określonym w Regulaminie naboru. 

Kryterium fakultatywne. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania nie musi uzyskać punktów 

w tym kryterium. 

0 lub 1 0 

W wyniku oceny projekt może uzyskać maksymalnie 11 punktów. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielenia dofinansowania musi: 
 

• uzyskać wymagane minimum punktowe w każdym z kryteriów; 

• uzyskać łącznie co najmniej 6 punktów. 
 

 
KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będą następujące 
kryteria rozstrzygające. 
 
I Stopnia – Pierwszy zakup robota przemysłowego 
 
Wsparcie będzie przyznane w pierwszej kolejności projektom, których Wnioskodawca na dzień składania wniosku o powierzenie grantu nie dysponował robotem przemysłowym w 
przedsiębiorstwie (deklaruje dokonanie pierwszego zakupu robota w ramach projektu).  

   
   II stopnia – Stopa bezrobocia w powiecie, w którym realizowany jest projekt 

 
Wsparcie będzie przyznane w pierwszej kolejności projektom, których główne miejsce realizacji zlokalizowane jest na terenie powiatu o wyższej stopie bezrobocia na podstawie danych 
GUSi wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu.  
 
 

III stopnia – Wkład własny 
 

Weryfikacji podlega wskazany we wniosku o dofinansowanie procentowy udział wnoszonego wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu.  
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Wnioskodawca ma możliwość otrzymania dodatkowych punktów, jeżeli zapewnia wkład własny na poziomie:   
 

• dodatkowy 1 pkt – powyżej 30% wydatków kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 40%; 

• dodatkowe 2 pkt – powyżej 40% wydatków kwalifikowalnych. 

 


	Kryteria wyboru projektów

