Załącznik nr 1 do Regulaminu

Kryteria oceny projektów
KRYTERIA OCENY
1. Uczestnik konkursu kwalifikuje się do udziału w konkursie
W kryterium oceniane jest, czy uczestnik konkursu jest mikro, małym lub średnim
przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kryterium
oceniane jest na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę oświadczenia we wniosku
konkursowym oraz dokumentu rejestrowego.
Ocena dokonywana w skali 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – przedsiębiorca nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą lub nie prowadzi
działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1 pkt – przedsiębiorca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i prowadzi działalność
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 1 pkt
2. Zaawansowanie prac nad projektem
Ocena dokonywana jest w skali 0, 2 lub 4 pkt, przy czym:
0 pkt – projekty zrealizowane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
konkursowego
2 pkt – projekty niewdrożone - planowane do wdrożenia w okresie 6 miesięcy od dnia
złożenia wniosku konkursowego,
4 pkt – projekty rozpoczęte lub zrealizowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
złożenia wniosku konkursowego.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt.
3. Poziom innowacyjności projektu
Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD
„Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do
praktyki gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do
produktu, procesu, marketingu lub organizacji.
Ocena dokonywana jest w skali 0, 2 lub 4 pkt, przy czym:
0 pkt – projekt nieinnowacyjny,
2 pkt - projekt innowacyjny na skalę przedsiębiorstwa
4 pkt - projekt innowacyjny na skalę branży lub kraju.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt.
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4. Korzyść z realizacji projektu dla przedsiębiorstwa, pracowników, klientów i/lub
dostawców
W kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zmianę funkcjonujących procesów
w przedsiębiorstwie. Uczestnik konkursu powinien wskazać jakie korzyści zostaną osiągnięte
dzięki wdrożeniu działań opisanych w projekcie. Korzyści mogą się odnosić do samego
przedsiębiorstwa, jego pracowników, klientów lub dostawców.
Ocena dokonywana jest w skali 0, 3 lub 5 pkt, przy czym:
0 pkt – projekt nie ma istotnego znaczenia dla przedsiębiorstwa, jego pracowników klientów
i/lub dostawców. Jego wdrożenie nie będzie miało wpływu na obecne procesy
funkcjonujące w przedsiębiorstwie.
3 pkt – projekt ma przeciętne znaczenie dla przedsiębiorstwa, jego pracowników, klientów i/
lub dostawców, a jego wdrożenie będzie miało przeciętny wpływ na procesy funkcjonujące
w przedsiębiorstwie.
5 pkt - projekt ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstwa, jego pracowników, klientów i/ lub
dostawców, a jego wdrożenie będzie miało istotny wpływ na procesy funkcjonujące
w przedsiębiorstwie.
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 3 pkt.
5. Projekt odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej i może być zastosowany
w innych przedsiębiorstwach
W ramach konkursu nagrodzone mogą być projekty, które odpowiadają na wyzwania
transformacji cyfrowej co oznacza, ze wpisują się co najmniej w jeden z następujących
obszarów:
1) automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie
2) praca zdalna
3) wykorzystywanie rozwiązań chmurowych
4) wykorzystanie sztucznej inteligencji
5) cyberbezpieczeństwo
6) e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu)
7) obsługa klienta przez Internet
8) zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań
informatycznych
9) analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów
danych/big data)

10) marketing internetowy
11) wykorzystanie technologii mobilnych
Dodatkowo premiowane są projekty, które są możliwe do realizacji w podobnych
warunkach przez inne przedsiębiorstwa, tj. mają charakter uniwersalnej dobrej praktyki, nie
stosowanej dotąd powszechnie na rynku.
Spełnienie ww. kryterium w kontekście wpisywania się projektu w wyzwania transformacji
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cyfrowej przesądza także o wpisaniu się projektu w Krajowe Inteligentne Specjalizacje,
w szczególności KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjnokomunikacyjne oraz
geoinformacyjne lub KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
Ocena dokonywana jest w skali 0, 2, 3 lub 5 pkt, przy czym:
0 pkt – projekt nie odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej (nie wpisuje się w żaden
obszar określony dokumentacją konkursową)
2 pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej (wpisuje się
w jeden obszar określony dokumentacją konkursową), natomiast nie odbiega od rozwiązań
już powszechnie znanych na rynku.
3 pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej (wpisuje się w co
najmniej 2 obszary określone dokumentacją konkursową), natomiast nie odbiega od
rozwiązań już powszechnie znanych na rynku i w ograniczonym zakresie może (lub mógłby
w przypadku projektów planowanych) stanowić uniwersalną dobrą praktykę dla innych
przedsiębiorstw;
5 pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej (wpisuje się w co
najmniej dwa obszary określone dokumentacją konkursową), a projekt może (lub mógłby
w przypadku projektów planowanych) stanowić uniwersalną dobrą praktykę dla innych
przedsiębiorstw
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt
6. Projekt ma istotny wpływ na zmianę strategii przedsiębiorstwa i otwiera przed
organizacją nowe ścieżki rozwoju
Ocena dokonywana jest w skali 0, 2 lub 4 pkt, przy czym:
0 pkt – realizacja projektu nie stanowi usprawnienia lub uzupełnienia już toczących się
procesów
2 pkt – realizacja projektu stanowi usprawnienie lub uzupełnienie już toczących się
procesów lub obejmuje swoim zakresem wycinek działalności przedsiębiorstwa, bez
wpływu na całą organizację
4 pkt – realizacja projektu ma istotny wpływ na strategię organizacji i prowadzi do
zmiany modelu biznesowego przedsiębiorstwa
Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt
Łącznie maksymalnie projekt może uzyskać w ocenie 23 pkt. Projekt musi uzyskać
minimalnie 12 pkt aby mógł być rekomendowany do uzyskania nagrody, przy czym
w zakresie poszczególnych kryteriów wymagane jest uzyskanie minimum punktowego.
Do nagrody może zostać rekomendowanych maksymalnie 100 projektów z największą liczbą
punktów, przy uwzględnieniu kryterium rozstrzygającego.
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Kryterium rozstrzygające:
W przypadku projektów, które uzyskały jednakową łączną liczbę punktów kolejność na liście
rankingowej ustalana jest na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma
wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg
województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres
sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa
bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest
przyznawane projektom, w których lokalizacja wnioskodawcy znajduje się w powiecie
o wyższej stopie bezrobocia.

