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Regulamin naboru dostawców usług i ich oferty usługowej

1. Definicje
1.1. IOK – Instytucja Organizująca Konkurs, którą jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 (RPOWP 20142020), którą stanowi Zarząd Województwa Podlaskiego obsługiwany w zakresie naboru
przez Województwo Podlaskie, realizujące zadania poprzez Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego (Departament Innowacji i Przedsiębiorczości).
1.2. Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) – podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości i/lub innowacyjności, który nie działa dla osiągnięcia zysku
lub przeznacza zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym
równoważnym dokumencie założycielskim. W naborze mogą brać udział jednostki, które są
podmiotem gospodarczym zarejestrowanym na terenie województwa podlaskiego1
od co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku o wpis na listę kwalifikowanych
dostawców usług i prowadzą działalność na terenie województwa podlaskiego.
1.3. Katalog usług – katalog prorozwojowych usług doradczych świadczonych
przez kwalifikowanych dostawców usług, zamieszczony na stronie rpo.wrotapodlasia.pl.
1.4. Komisja – zespół osób rozpatrujący Wnioski o wpis na listę kwalifikowanych dostawców
usług oraz Wnioski o wpis do katalogu usług, w oparciu o kryteria stanowiące załącznik
do niniejszego Regulaminu.
1.5. Kwalifikowany dostawca usług – Instytucja Otoczenia Biznesu, która spełnia warunki:
a. posiada bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne
do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP,
b. posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów
podmiotu i potwierdza jego zdolność do działania w warunkach rynkowych,
c. posiada roczny plan działalności zawierający indykatywną listę usług planowanych
do realizacji/dostarczenia, w tym planowanych do wsparcia z EFRR, dostępne zasoby,
niezbędne szkolenia, wyważony budżet oraz źródła finansowania,
d. została zakwalifikowana przez IOK do świadczenia usług na rzecz MŚP w ramach
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa, typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym
charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).
1.6. Odbiorca usługi – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP)2 zarejestrowane
na terenie województwa podlaskiego3, nie wykluczone z możliwości wsparcia.
1.7. Roczny plan działalności – zgodnie z zapisami RPOWP 2014-2020, warunkiem wsparcia IOB
lub usług przez nie świadczonych jest posiadanie przez IOB rocznego planu działalności.
Zawiera on indykatywną listę usług planowanych do realizacji/dostarczenia
(w tym planowanych do wsparcia z EFRR), dostępne zasoby, niezbędne szkolenia,
wyważony budżet oraz źródła finansowania. Na potrzeby niniejszego naboru roczny plan
działalności jest elementem strategii biznesowej IOB.
1.8. Strategia biznesowa – zgodnie z zapisami RPOWP 2014-2020, warunkiem wsparcia IOB
lub usług przez nie świadczonych jest posiadanie przez IOB strategii biznesowej,
1

Posiadające siedzibę główną lub oddział na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie
w dokumentach rejestrowych (KRS) podmiotu.
2
W rozumieniu załącznika I do 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.
3
Posiadające siedzibę główną lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych podmiotu (wpis
do CEiDG albo KRS) najpóźniej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji usługi.
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która wyraźnie wskazuje różne źródła jej przychodów i potwierdza jej zdolność do działania
w warunkach rynkowych. Strategia biznesowa to spójna koncepcja działania podmiotu
oparta na niewielu kluczowych i wzajemnie uzupełniających się wyborach, które pozwalają
na wykorzystanie szans, zbudowanie przewagi i osiągnięcie dobrych wyników. Elementem
realizacji strategii jest roczny plan działalności. Minimalny zakres strategii biznesowej IOB
został określony w załączniku do Regulaminu.
1.9. Usługa – prorozwojowa usługa doradcza świadczona przez IOB na rzecz MŚP, mająca
na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa
lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji, świadczona przez podmiot ujęty na Liście
kwalifikowanych dostawców usług. Definicja jednoznacznie wyklucza usługi szkoleniowe
oraz usługi
oferowane
przez
IOB
w
Bazie
Usług
Rozwojowych
(https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl) oraz proste usługi doradcze typu księgowe. Usługa
doradcza nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest związana ze zwykłymi
kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa (takimi jak rutynowe usługi doradztwa
podatkowego, regularne usługi prawne lub reklama) i ma charakter specjalistyczny.
Na potrzeby naboru wyodrębniono dwa typy:
a.

Usługa prorozwojowa – usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności
i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym,
jak i strategicznym. Usługa taka powinna charakteryzować się następującymi cechami:
- zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu
jej zaspokojenia przez usługodawcę,
- dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorcy,
- zaangażowaniem przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces,
- wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu
rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich
kompetencjach.

b.

Usługa proinnowacyjna – szczególny rodzaj prorozwojowej specjalistycznej usługi
doradczej mającej na celu wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszonego
produktu (wyrobu lub usługi), wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu,
nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych
przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy
lub w stosunkach z otoczeniem.

1.10. Wniosek – Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych dostawców usług wraz z załącznikami
stanowiącymi integralną jego część:
a.
b.
c.

d.

strategia biznesowa IOB wraz z rocznym planem działalności,
wniosek o wpis do katalogu usług,
statut lub inny dokument założycielski, w którym znajdują się zapisy, iż podmiot
nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacyjności (kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną),
pełnomocnictwo notarialne w przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osoby
inne niż wskazane do reprezentacji w KRS (oryginał).

2. Organizacja naboru i oceny
2.1. Nabór wniosków ma charakter ciągły (do czasu ogłoszenia komunikatu o jego planowanym
zakończeniu, najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem naboru) i rozpoczyna się z dniem
ogłoszenia na stronie internetowej IOK rpo.wrotapodlasia.pl.
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2.2. Wzór Wniosku o wpis na listę kwalifikowanych dostawców usług stanowi załącznik
do niniejszego Regulaminu.
2.3. Wzór Wniosku o wpis do katalogu usług stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2.4. Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych dostawców usług wraz załącznikami stanowiącymi
integralną jego część składany jest do IOK w wersji papierowej i elektronicznej.
2.5. Wersję papierową wniosku wraz z załącznikami wymienionymi w p. 1.10 niniejszego
Regulaminu należy dostarczyć w jednym egzemplarzu na adres: Kancelaria Departamentu
Innowacji i Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska
89, pok. 020 (parter), 15-874 Białystok.
2.6. Wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikami wymienionymi w p. 1.10 niniejszego
Regulaminu
należy
przesłać
na
adres
poczty
elektronicznej
dzwigniabiznesu@wrotapodlasia.pl. Dla Wniosku o wpis na listę kwalifikowanych
dostawców usług oraz Wniosku o wpis do katalogu usług wymagany jest format aktywny,
np. Word.
2.7. Ocena wniosków dokonywana jest w Referacie Oceny i Wyboru Projektów (DIP-I)
w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości UMWP przez Komisję. W skład Komisji
wchodzą pracownicy Referatu Oceny i Wyboru Projektów, w tym Przewodniczący Komisji
(Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości) i Sekretarz. Istnieje możliwość
powołania do Komisji eksperta zewnętrznego.
2.8. Każdy Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych dostawców usług będzie oceniany
przez dwóch Oceniających w oparciu o Kryteria wyboru dostawców usług. Każda usługa
będzie oceniana przez dwóch Oceniających w oparciu o Kryteria oceny usługi. Kryteria
wyboru dostawców usług i ich oferty usługowej stanowią załącznik do niniejszego
Regulaminu.
2.9. Przed przystąpieniem do oceny pierwszego Wniosku, członkowie Komisji podpisują
oświadczenie o bezstronności.
2.10. Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez kwalifikowanego dostawcę usług wymaga
złożenia nowego Wniosku o wpis do katalogu usług, który będzie podlegał ocenie w oparciu
o Kryteria oceny usługi.
3. Weryfikacja warunków formalnych
3.1. Weryfikacja warunków formalnych dokonywana jest przez Komisję po dostarczeniu do IOK
wersji papierowej wniosku.
3.2. Weryfikacja warunków formalnych jest „zero-jedynkowa” (TAK/NIE). Warunkiem spełnienia
warunków formalnych wniosku jest pozytywna odpowiedź weryfikujących na pytania:
a.

Czy wniosek został złożony w miejscu i formie określonej w Regulaminie naboru
i podpisany przez osobę upoważnioną?

b.

Czy dokumentacja oraz załączniki wymagane na etapie aplikowania są kompletne?

3.3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub wątpliwości, do Wnioskodawcy
wysyłana jest informacja w sprawie uzupełnienia wniosku lub złożenia przez Wnioskodawcę
stosownych wyjaśnień. Informacja przesyłana jest drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru oraz drogą elektroniczną (email).
3.4. Wnioskodawca w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego od dnia otrzymania
pisma zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub uzupełnić wniosek. Termin liczony jest
4
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od dnia doręczenia pisma drogą pocztową. O zachowaniu terminu na złożenie
przez Wnioskodawcę wyjaśnień lub uzupełnień decyduje data nadania wyjaśnień
lub uzupełnień do IOK. Wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku są przesyłane w wersji
papierowej i elektronicznej.
3.5. Wnioskodawca może złożyć wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku w zakresie danego
uchybienia formalnego tylko jeden raz. Każda kolejna niejasność, niezłożenie wyjaśnień
albo niedokonanie uzupełnień wniosku we wskazanym terminie skutkuje jego odrzuceniem
z powodu niespełnienia warunków formalnych.
3.6. W przypadku, gdy w projekcie zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany lub o których
Wnioskodawca nie poinformował w piśmie, wniosek pozostawiony zostanie
bez rozpatrzenia i w konsekwencji nie zostanie dopuszczony do oceny.
3.7. Jeśli wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia warunków formalnych,
Wnioskodawca informowany jest o wyniku oceny wraz z jej uzasadnieniem.
3.8. Od oceny Komisji nie przysługuje procedura odwoławcza.
3.9. Wnioski poprawne pod względem formalnym są kierowane bezpośrednio do oceny
merytorycznej.
4. Ocena merytoryczna
4.1. Ocena merytoryczna wniosku rozpoczyna się po pozytywnym zakończeniu weryfikacji
warunków formalnych. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku przy wykorzystaniu
Kryteriów wyboru dostawców usług i ich oferty usługowej stanowiących załącznik
do niniejszego Regulaminu.
4.2. Ocena merytoryczna jest „zero-jedynkowa” (TAK/NIE). Warunkiem uzyskania pozytywnej
oceny merytorycznej wniosku jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych
(obaj Oceniający wszystkie warunki kryteriów ocenili pozytywnie).
4.3. Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się wprowadzanie niezbędnych wyjaśnień
do wniosku, w tym poprawianie oczywistych omyłek, uspójnianie zapisów itd. W takim
przypadku do Wnioskodawcy wysyłana jest informacja wzywająca do złożenia stosownych
wyjaśnień lub uzupełnień. Informacja przesyłana jest do Wnioskodawcy drogą pocztową
za potwierdzeniem odbioru oraz drogą elektroniczną (email).
4.4. Wnioskodawca w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego od dnia otrzymania
pisma zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub uzupełnić wniosek. Wyjaśnienia
lub uzupełnienia wniosku są przesyłane w wersji papierowej i elektronicznej. Termin liczony
jest od dnia doręczenia pisma drogą pocztową. O zachowaniu terminu decyduje data
ich nadania do IOK.
4.5. W przypadku, gdy w projekcie zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany lub o których
Wnioskodawca nie poinformował w piśmie, wniosek pozostawiony zostanie
bez rozpatrzenia.
4.6. Z pozytywnie ocenionych wniosków sporządzana jest Lista kwalifikowanych dostawców
usług.
4.7. Od oceny Komisji nie przysługuje procedura odwoławcza.
4.8. Zatwierdzona Lista kwalifikowanych dostawców usług oraz informacje zawarte we wniosku,
w tym oferta usługowa kwalifikowanych dostawców usług, publikowane są w Katalogu
prorozwojowych usług doradczych na stronie rpo.wrotapodlasia.pl.
5
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4.9. IOK zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania
w porozumieniu z dostawcą usług do zawartych w ofercie wpisów.

zmian

redakcyjnych

5. Realizacja usługi
5.1. Odbiorca usługi (MŚP) po zapoznaniu się z ofertą z Katalogu rozpoczyna dialog
z kwalifikowanym dostawcą usługi, której ofertą jest zainteresowany, w celu podpisania
umowy na świadczenie usługi.
5.2. Dostawcy usług przysługuje wynagrodzenie za realizację usługi na rzecz MŚP. Wysokość
wynagrodzenia oraz zasady płatności regulować będzie umowa zawarta pomiędzy dostawcą
a odbiorcą usługi.
5.3. Maksymalny koszt kwalifikowalny usługi, który będzie mógł zostać dofinansowany w ramach
konkursu dla MŚP w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości
oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu 1 A. Usługi
doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)
wynosi4:



w przypadku prorozwojowej usługi doradczej – 50.000,00 PLN netto;
w przypadku proinnowacyjnej usługi doradczej – 100.000,00 PLN netto.

5.4. Usługi z Katalogu usług będą mogły być świadczone wyłącznie przez osoby wymienione
w formularzu oferty usługowej. Każdorazowa zmiana osób świadczących usługi będzie
odbywać się za zgodą IOK.
5.5. Dostawca usług będzie świadczył usługi z wykorzystaniem dostępnych standardów
świadczenia usług oraz zapewni odpowiednie monitorowanie jakości i skuteczności
oferowanych usług (np. ankiety).
5.6. Zakończenie realizacji usługi wymaga:
a.

przekazania odbiorcy usługi stosownej dokumentacji dotyczącej wyświadczonej usługi,
tj. raportu z wykonanych działań doradczych lub opracowania końcowego powstałego
w wyniku usługi doradczej, podpisanego przez doradcę oraz osobę upoważnioną
do reprezentacji IOB.

b.

sporządzenia protokołu odbioru potwierdzającego należytą realizację przedmiotowej
usługi, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron,

5.7. Dokumenty powinny wskazywać nie tylko na ilościowe wykonanie usługi, ale też potwierdzić
jakość jej realizacji. W przypadku rażąco niskiej jakości realizacji usługi5, wydatki w projekcie
zostaną uznane za niekwalifikowalne a stosowny wskaźnik za niezrealizowany.
5.8. Proces świadczenia usługi podlega ocenie przez odbiorcę usługi przy wykorzystaniu Ankiety
oceny dostawcy usługi przez MŚP stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. Ocena
powyższa jest przekazywana do IOK.

4

IOK zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w tych warunkach, wiążące będą zapisy w Regulaminie
konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa, typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz
podlaskich MŚP (model popytowy).
5
Przykładowo opracowanie dotyczące realizacji usługi doradczej będzie zawierało bardzo ogólne informacje bez
odniesienia do produktu lub usługi MŚP czy specyfiki przedsiębiorstwa.

6
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6. Utrata statusu kwalifikowanego dostawcy usług
6.1. Podmiot może zostać usunięty z Listy kwalifikowanych dostawców usług w wyniku
stwierdzenia faktu zaistnienia którejś z przesłanek:
a. przedstawienia we wniosku nieprawdziwych informacji,
b. świadczenia przez podmiot usług na niskim poziomie, tj. uzyskanie przez podmiot
średniej z ocen 1 i poniżej w skali od 0 do 3.
c. złożenia przez podmiot pisemnej prośby o wykreślenie z Listy kwalifikowanych
dostawców usług,
d. pozostawania podmiotu pod zarządem komisarycznym, złożenie wniosku o ogłoszenie
wobec podmiotu upadłości, wszczęcia wobec podmiotu postępowania likwidacyjnego,
naprawczego lub restrukturyzacyjnego, wykreślenia podmiotu z rejestru KRS,
e. wykluczenia podmiotu z możliwości wsparcia,
f. stwierdzenia niespełniania przez podmiot kryteriów kwalifikacji dostawcy usług.
6.2. Stwierdzenie niespełniania Kryteriów oceny usługi przez ujętą w katalogu usługę skutkuje
jej wykreśleniem z katalogu.
6.3. IOK dokonuje usunięcia wpisu dostawcy/usługi po dokonaniu indywidualnej analizy
przez Komisję. Informacja o usunięciu dostawcy/usługi zawierająca uzasadnienie wskazujące
okoliczności przesądzające o dokonaniu usunięcia jest przekazywana do dostawcy usług
drogą pocztową.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Informacje zawarte we wniosku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej
za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
7.2. Z oceny wniosku sporządza się:
a. Kartę oceny dostawcy usług,
b. Kartę oceny usługi,
c. Listę kwalifikowanych dostawców usług.
7.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2, przechowywane są w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego.
7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygnięcia podejmuje
Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości.
7.5. Przystąpienie do naboru jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
8. Załączniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych dostawców usług
Wniosek o wpis do katalogu usług
Minimalny zakres strategii biznesowej IOB
Kryteria wyboru dostawców usług i ich oferty usługowej
Ankieta oceny dostawcy usług przez MŚP
Obszary tematyczne doradztwa
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