Załącznik nr 6 a. do Regulaminu konkursu

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie
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)
Białystok, luty 2019 r.
(z uwzględnieniem zmian z 09.05.2019 r.)
Wstęp
Przewodnik został przygotowany w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (KM RPOWP). Niniejszy dokument
skierowany jest do wszystkich stron procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014 - 2020). Najważniejszym celem opracowania i udostępnienia
Przewodnika jest pomoc potencjalnym Wnioskodawcom w przygotowaniu projektów, które najlepiej wpisują
się w cele RPOWP. Wnioskodawcom, którzy będą znali i rozumieli wymogi Programu oraz szczegółowe
zasady oceny, powinno być łatwiej konstruować projekty, tj. określać cele oraz wymierne rezultaty swoich
przedsięwzięć, dobierać efektywne narzędzia realizacji założonych celów, uwzględniać w projektach
oraz dokumentacji aplikacyjnej wymagania formalno-merytoryczne Programu. Założono, że pośrednim
efektem tej pomocy będą aplikacje o wyższej jakości.
Zadaniem Przewodnika jest także wsparcie samego procesu oceny projektów. Przewodnik ma służyć pomocą
członkom Komisji Oceny Projektów (członkom Komisji). Efektem powinna być wyższa jakość procesu oceny,
osiągnięta między innymi poprzez większy obiektywizm i jednolitość oceny. Pośrednio wyższa jakość
składanych aplikacji oraz spójna metodologia oceny powinny dodatkowo przyczynić się do zwiększenia
efektywności systemu wdrażania RPOWP oraz skrócenia procesu oceny wniosków o dofinansowanie. Poprzez
zaprezentowanie w Przewodniku architektury systemu wyboru projektów, jego założeń, szczegółowego opisu
poszczególnych kryteriów, IOK realizuje politykę przejrzystości, obiektywizmu, równego dostępu
do informacji. Przewodnik jest ważnym elementem polityki informacyjnej IOK.
W sensie uwarunkowań formalnych, Przewodnik jest wskazówką wyjaśniającą cel zastosowania
poszczególnych kryteriów oraz metody ich weryfikacji. Ma to ułatwić właściwe zinterpretowanie kryterium
oraz ewentualne postępowanie w sytuacjach niestandardowych. Przewodnik nie ogranicza autonomii członków
Komisji, którzy powinni dokonywać oceny projektów w najlepszej wierze, w oparciu o zatwierdzone kryteria
wyboru projektów oraz o własne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

Kryteria wyboru projektów
Ocena formalno-merytoryczna projektów konkursowych przeprowadzana jest zgodnie z zapisami
Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) stanowiącego załącznik do dokumentacji
konkursowej. Ocenie formalno-merytorycznej podlegają jedynie wnioski, które spełniają warunki
formalne.
Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach
poddziałania 1.4.1 Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich
MŚP (RPOWP 2014-2020) dzielą się na:
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1) Kryteria formalne
Celem zastosowania tej grupy kryteriów jest sprawdzenie zgodności poszczególnych projektów
z kryteriami przyjętymi przez KM RPOWP oraz eliminacja projektów, które nie mogą zostać
dofinansowane ze względu na brak zgodności z elementarnymi zasadami działania/konkursu
np. niekwalifikowalny Wnioskodawca, niekwalifikowalny rodzaj projektu, niewłaściwa lokalizacja
projektu, niedopuszczalny termin i okres realizacji projektu, niedopuszczalna wartość projektu i poziom
dofinansowania. Bez względu na jakość czy zakładane efekty tych projektów, jeżeli nie spełniają
wskazanych wymogów, nie mogą zostać dofinansowane w ramach poddziałania.
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi jest
spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.
2) Kryteria merytoryczne
Celem zastosowania tej grupy kryteriów jest merytoryczna ocena projektów pod kątem zasadności
realizacji, wykonalności oraz kwalifikowalności wydatków.
Ocena w ramach kryteriów merytorycznych ma na celu odrzucenie projektów sprzecznych wewnętrznie
(niespójnych), których nie da się obiektywnie ocenić merytorycznie, lub w których nie da się
jednoznacznie zidentyfikować zasadniczych elementów takich jak rezultaty, działania, wydatki itp.
Odrzucane są również projekty niezasadne z punktu widzenia Wnioskodawcy i RPOWP 2014-2020.
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe
pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące.
Kryteria formalne
Ocena przeprowadzana jest metodą zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak, Nie).
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe
pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące. W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej
odpowiedzi Nie w ramach oceny kryteriów formalnych, wniosek jest odrzucany.
Lp.

Kryterium

1.

Kwalifikowalność Wnioskodawcy
Wnioskodawca spełnia wymogi w następującym zakresie:
 jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,
 posiada siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego,
 nie jest wykluczony z możliwości wsparcia.
Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się w katalogu podmiotów uprawnionych
do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu, którymi są:
 mikroprzedsiębiorstwa,
 małe przedsiębiorstwa,
 średnie przedsiębiorstwa,
w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu.
(…) posiada siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy Wnioskodawca jest zarejestrowany na terenie
województwa podlaskiego, tj. czy posiada siedzibę główną lub oddział albo stałe miejsce
wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podlaskiego, co znajduje
potwierdzenie w dokumentach rejestrowych podmiotu (wpis do CEiDG albo KRS).
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Osoby fizyczne posiadające jedynie „dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej” a nieposiadające „stałego miejsca prowadzania działalności gospodarczej”
w województwie podlaskim, nie będą uprawnione do wsparcia w ramach przedmiotowego
konkursu.
Kryterium weryfikowane jest w oparciu o wpis do CEIDG albo KRS na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz na moment udzielenia wsparcia. Kryterium powinno być utrzymane
od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca realizacji projektu. Niezgodność z tym
kryterium powoduje automatyczne odrzucenie wniosku.
(…) nie jest wykluczony z możliwości wsparcia
Weryfikacji podlega, czy w odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki dotyczące
wykluczenia podmiotu, określone w szczególności w:





art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
przepisach zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.

Weryfikacji podlega także, czy Wnioskodawca (przedsiębiorstwo), nie znajduje się w trudnej
sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności
Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) oraz czy
na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
Warunek kryterium weryfikowany jest w oparciu o treści wniosku o dofinansowanie, załączników
i oświadczeń Wnioskodawcy. Niezgodność z tym warunkiem powoduje automatyczne odrzucenie
wniosku.
2.

Kwalifikowalność projektu
Czy zakładana do realizacji usługa doradcza została ujęta w Katalogu usług (lub została
zgłoszona do ujęcia w Katalogu usług)?
Czy projekt nie dotyczy działalności wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia?
Czy zakładana do realizacji usługa doradcza została ujęta w Katalogu usług (lub została
zgłoszona do ujęcia w Katalogu usług)?
Weryfikacji podlega, czy zakładana do realizacji we wniosku o dofinansowanie usługa doradcza
została ujęta (lub została zgłoszona do ujęcia) w Katalogu usług, tj. w katalogu prorozwojowych
usług doradczych świadczonych przez kwalifikowanych dostawców usług. Katalog usług jest
tworzony w wyniku:



naboru Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) jako dostawców usług na rzecz MŚP
oraz ich oferty usługowej,
wyboru/oceny dostawców usług i usług w oparciu o zatwierdzone przez Komitet
Monitorujący RPOWP na lata 2014-2020 Kryteria wyboru dostawców usług i ich oferty
usługowej.

Z pozytywnie ocenionych wniosków sporządzana jest Lista kwalifikowanych dostawców usług
oraz Katalog prorozwojowych usług doradczych. Katalog usług zostaje opublikowany na stronie
rpo.wrotapodlasia.pl.
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Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte specjalistyczne usługi doradcze ujęte
w Katalogu usług (lub zgłoszone do ujęcia w Katalogu usług), świadczone przez podmioty ujęte
na Liście kwalifikowanych dostawców usług. Zgłoszenie dostawcy usługi i/lub usługi powinno
nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Natomiast wpis usługi
do Katalogu usług powinien nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
Czy projekt nie dotyczy działalności wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia?
W ramach warunku weryfikowany jest rodzaj działalności, której dotyczy projekt oraz zgodność
z warunkami konkursu. Przedmiot realizacji projektu nie może dotyczyć rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej (wskazanych szerzej w Regulaminie
konkursu rozdziale Przedmiot konkursu), o których mowa w:




art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (…) oraz Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (jeżeli dotyczy).

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w sektorze wykluczonym
z możliwości uzyskania wsparcia, a realizowana inwestycja dotyczy sektora niewykluczonego
z uzyskania wsparcia, warunkiem uzyskania pomocy będzie zapewnienie rozdzielności
rachunkowej uniemożliwiającej przeniesienie na działalność wykluczoną korzyści wynikających
z uzyskanej pomocy
We wniosku oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia, Wnioskodawca powinien także
scharakteryzować (opisać) projekt w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
Rodzaj działalności Wnioskodawcy weryfikowany jest na podstawie informacji zawartych
we wniosku oraz załącznikach.
Jeżeli działalność dotycząca projektu nie będzie zgodna z wymogami konkursu, wniosek zostaje
automatycznie odrzucony.
3.

Wartość wydatków kwalifikowanych i poziom dofinansowania
Wartość wydatków kwalifikowanych nie jest wyższa niż:

a) 50 000,00 PLN netto dla prorozwojowej usługi doradczej,
b) 100 000,00 PLN dla proinnowacyjnej usługi doradczej.
Wnioskowana wartość dofinansowania nie przekracza dopuszczalnych limitów:

a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis:



dla mikro i małych przedsiębiorstw – maksymalny poziom dofinansowania 85%,
dla średnich przedsiębiorstw – maksymalny poziom dofinansowania 75%,
b) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze - maksymalny poziom
dofinansowania 50% niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.
UWAGA! Wartość wydatków kwalifikowanych dla proinnowacyjnej usługi doradczej
została ograniczona zapisami Regulaminu konkursu do 50.000,00 zł względem wartości
wskazanej w Kryteriach wyboru projektów.
Wsparcie w ramach niniejszego konkursu będzie realizowane wyłącznie w ramach pomocy
de minimis (wskazana w brzmieniu kryterium pomoc na usługi doradcze nie będzie miała
zastosowania).
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy wartość wydatków kwalifikowalnych
na jedną usługę specjalistyczną nie jest wyższa niż 50.000,00 zł, niezależnie od rodzaju usługi.
Konstruując budżet, Wnioskodawca sam zakłada i wskazuje niezbędne do jego realizacji wydatki.
W przypadku, gdy wartość wydatków kwalifikowanych będzie wyższa niż dopuszczalny limit,
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wydatki przekraczające wartość
niekwalifikowalnych projektu.

limitu powinny zostać

ujęte

w

ramach

kosztów

W ramach kryterium weryfikowane jest również, czy poziom i wartość dofinansowania
wydatków kwalifikowalnych nie przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania. Wynoszą
one 85% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 75% dla średnich przedsiębiorstw. Na etapie
oceny projektu IOK dopuszcza możliwość korekty w zakresie zmniejszenia wartości lub poziomu
dofinansowania projektu w stosunku do pierwotnego poziomu zadeklarowanego w dokumentacji
aplikacyjnej.
Należy przy tym mieć na względzie, iż w przypadku pomocy de minimis, dopuszczalny poziom
dofinansowania uzależniony jest od statusu (wielkości) przedsiębiorstwa. Wobec powyższego,
szczególnego znaczenia nabiera właściwe określenie statusu przedsiębiorstwa –
czy Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem 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,
bądź spełnia definicję dużego przedsiębiorstwa. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona
na możliwe powiązania osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami i odpowiednie
uwzględnienie podmiotów partnerskich i powiązanych przy określaniu statusu przedsiębiorstwa.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o dofinansowanie
oraz zawarcia umowy o dofinansowanie oraz powinno zostać utrzymane do końca okresu
realizacji projektu.
4.

Okres realizacji projektu
Czy okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 12 miesięcy?
Czy projekt będący przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie nie został fizycznie
zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem tego wniosku?
Czy okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 12 miesięcy?
Zgodnie z warunkami niniejszego konkursu, okres rzeczowej realizacji projektu nie może być
dłuższy niż 12 miesięcy. Przez okres rzeczowej realizacji projektu należy rozumieć okres
pomiędzy rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu, a zakończeniem rzeczowej realizacji
projektu. Za termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu należy uznać pierwsze prawnie
wiążące zobowiązanie, które sprawia, że jest ono nieodwracalne.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie możliwe jest zawarcie z wykonawcami umów
warunkowych związanych z realizacją zadań przewidzianych w projekcie z warunkiem
zawieszającym do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania
na realizację projektu. Umowa warunkowa musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu
zamówienia w okresie realizacji projektu.
Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem
do realizacji zamówienia na rzecz Wnioskodawcy, lub zakładającej realizację zamówienia
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione
w ramach projektu uznane zostaną za niekwalifikowane.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu jest tożsamy z datą podpisania ostatecznego
protokołu odbioru i oznacza rzeczowe zakończenie realizacji projektu.
Czy projekt będący przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie nie został fizycznie
zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem tego wniosku?
Oceniający sprawdza na podstawie harmonogramu i innych informacji zawartych we wniosku
oraz załącznikach, czy inwestycja zapisana w projekcie nie została fizycznie zakończona
lub w pełni zrealizowana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami
z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności (…), tego typu projekt
nie może zostać wybrany do wsparcia.
Weryfikacja dokonywana jest w szczególności na podstawie zapisów pkt. V wniosku
o dofinansowanie.
Kryteria merytoryczne
Kryteria dopuszczające odnoszą się do treści merytorycznej wniosku, w tym jego założeń, planowanych
działań oraz rezultatów. Wykonalność projektu oceniana jest na podstawie przedstawionych
przez Wnioskodawcę informacji oraz dokumentów (załączników). Ocena w ramach kryteriów
merytorycznych eliminuje projekty, które nie realizują minimalnych założeń programowych
wynikających z celów RPOWP lub celów poszczególnych osi priorytetowych.
Ocena merytoryczna jest „zero-jedynkowa” (TAK/NIE). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny
merytorycznej wniosku jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych. Poszczególne kryteria
uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące
wymogi kryterium są twierdzące. W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi Nie
w ramach oceny kryteriów merytorycznych, wniosek jest odrzucany z powodu niespełnienia kryteriów
merytorycznych.
W przypadku możliwości wprowadzenia korekty, wnioski, które nie zostaną poprawione
lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.

Lp.

Kryterium

1.

Uzasadnienie potrzeby realizacji usługi
Czy przedstawiono wiarygodne uzasadnienie potrzeby realizacji usługi i potrzeby
jej finansowania środkami publicznymi?
Czy wskaźniki odzwierciedlają założone cele projektu?
Czy przedstawiono wiarygodne uzasadnienie potrzeby realizacji usługi i potrzeby
jej finansowania środkami publicznymi?
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega uzasadnienie realizacji projektu dotyczącego
specjalistycznej usługi prorozwojowej, w szczególności z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
Wnioskodawca powinien wskazać podstawę podjęcia decyzji o realizacji projektu, opisać cele
realizacji projektu, określić problemy, które zostaną rozwiązane dzięki realizacji usługi
oraz skutki nie zrealizowania usługi. Należy opisać potencjał wskazanej usługi doradczej
oraz planowane do osiągnięcia korzyści rozwojowe. W przypadku kiedy projekt obejmuje więcej
niż jedną usługę, każdą z nich należy uzasadnić osobno. Niewystarczające są ogólne
stwierdzenia i truizmy.
Ponadto ocenie podlega również, czy Wnioskodawca wiarygodnie wykazał potrzebę
dofinansowania projektu środkami publicznymi.
Czy wskaźniki odzwierciedlają założone cele projektu?
Wnioskodawca powinien również wskazać związek celów projektu z przyjętymi wskaźnikami
produktu i rezultatu. Ten związek musi być logiczny – zależność przyczynowo-skutkowa.
Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatwą ich identyfikację oraz przełożenie
na konkretne wartości. Każda kwantyfikowana wartość celu (wskaźnik) musi mieć swój
odpowiednik w postaci wyznaczonego celu, ale nie każdy cel musi być przedstawiony w postaci
liczbowej, gdyż niektóre cele mogą być celami jakościowymi, w związku z tym nie da się
ich zapisać w postaci wskaźników mierzalnych.
Wskaźniki produktu są rozumiane jako bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia
mierzony konkretnymi wielkościami. Wskaźniki rezultatu opisują zmiany w sytuacji
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Beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku
zrealizowania projektu.
Może wystąpić sytuacja, że pomimo deklaratywnych informacji podanych
przez Wnioskodawcę, z samej istoty/charakteru projektu wynika, że jego podstawowy cel jest
inny niż cel wskazany przez Wnioskodawcę. Wówczas wniosek zostanie odrzucony z powodu
niespełnienia kryterium.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie.
2.

Kwalifikowalność przedsięwzięcia/usługi
Czy wniosek dotyczy przedsięwzięcia mającego na celu zwiększenie sprzedaży, wzrostu zysku
lub redukcji kosztów, rozszerzenia rynków zbytu (lub innych efektów ekonomicznych/
rozwojowych)?
Osiągnięcie korzyści ekonomicznych determinuje pozycję przedsiębiorstwa na rynku i jest
niejako rynkowym wskaźnikiem rozwoju. W związku z prorozwojowym charakterem wsparcia
w ramach Poddziałania 1.4.1 Typu projektu 1A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze
na rzecz podlaskich MSP (model popytowy), założono, że wspierane będą projekty mające
na celu osiągnięcie przez przedsiębiorstwo korzyści ekonomicznych i/lub rozwojowych.
Wspierane będą te projekty, które są ukierunkowane na zwiększenie sprzedaży, zwiększenie
zysku lub redukcję kosztów, rozszerzenie rynków zbytu lub inne efekty ekonomiczne
lub rozwojowe.
Obowiązek
odpowiedniego
zwymiarowania
i opisania
korzyści
przedsiębiorstwa ciąży na Wnioskodawcy.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie.

3.

Kwalifikowalność wydatków
Czy wydatki kwalifikowalne:
a) są zgodne z zasadami finansowania projektu w ramach Poddziałania 1.4.1 Typ 1 A,
b) są precyzyjnie określone, identyfikowalne i wystarczająco szczegółowe,
c) zostały prawidłowo oszacowane?
Czy wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu w ramach
Poddziałania 1.4.1 Typ 1 A?
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności
planowanych wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z Wnioskodawcą
umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi
we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane
lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego). Ocena kwalifikowalności poniesionych
wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków
nałożonych na Beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa.
Sam rodzaj wydatku nie świadczy jeszcze o jego kwalifikowalności. Trzeba pamiętać,
że wydatek będzie kwalifikowalny nie tylko, gdy będzie zgodny z kategorią wydatków określoną
w Regulaminie konkursu (specjalistyczne prorozwojowe usługi doradcze), ale również,
gdy będzie on zasadny, adekwatny i racjonalny w odniesieniu do realizacji celów konkretnego
projektu. Wydatki powinny być bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych
za kwalifikowalne i zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest także zobowiązany
wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek
z planowanym projektem. Te kwestie oceniane są w ramach niniejszego kryterium.
Czy wydatki kwalifikowane są precyzyjnie określone, identyfikowalne i wystarczająco
szczegółowe?
Trzeba podkreślić, że aby ocena kryterium mogła zostać w ogóle dokonana, wydatki powinny
być precyzyjnie i jednoznacznie zaprezentowane nie tylko co do wartości, ale również
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niezbędności. Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania wydatków
zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego. Wnioskodawca powinien również
prawidłowo i rzetelnie oszacować planowane w projekcie wydatki kwalifikowalne.
W przypadku określenia wydatków projektu w sposób zbyt ogólny, nieprecyzyjny, niespójny –
gdzie nie można dokonać jednoznacznej weryfikacji wydatków, osoba oceniająca może wezwać
Wnioskodawcę do uszczegółowienia zakresu rzeczowego projektu w stosunku do informacji
wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej bądź uzupełnienia brakującej
dokumentacji potwierdzającej wartość wydatków kwalifikowalnych.
Czy wydatki kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane?
Wnioskodawca powinien prawidłowo i rzetelnie oszacować planowane w projekcie wydatki
kwalifikowalne. Wartość tych wydatków powinna zostać należycie udokumentowana
i potwierdzona, np. w postaci załączenia dokumentacji pozyskanej w trakcie przeprowadzenia
analizy cen rynkowych (w szczególności faktur/umów/protokołów itp. dotyczących dotychczas
zakupionych usług bądź przykładowych ofert uwzględniających specyfikę proponowanej
usługi).
W sytuacji, gdy Wnioskodawca w wydatkach kwalifikowalnych uwzględnił wydatki, które nie
mogą zostać dofinansowane w ramach działania, są niezasadne, nieracjonalne lub kiedy nie
da się ocenić ich kwalifikowalności, zasadności, Oceniający może dokonać korekty kosztów
kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem, że korekta nie będzie zagrażać wykonalności
projektu i przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych ze środków własnych. Gdyby kwota korekty była znacząca
lub jej dokonanie oznaczałoby zagrożenie wykonalności projektu, stwierdza się niespełnienie
kryterium.
Kryterium jest sprawdzane w szczególności na podstawie zaprezentowanych informacji
we wniosku o dofinansowanie (pkt. IV i VII) oraz załącznikach.
4.

Zgodność z zasadami horyzontalnymi
Czy wpływ projektu na realizację wszystkich zasad horyzontalnych (zrównoważony rozwój,
równość szans i zapobieganie dyskryminacji, równość płci, przeciwdziałanie zmianom klimatu
i ład przestrzenny, współpraca) jest co najmniej neutralny lub pozytywny?
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega czy projekt zakłada co najmniej neutralny
wpływ na zasady horyzontalne w zakresie:
a) zrównoważonego rozwoju,
b) równość szans i zapobieganie dyskryminacji,
c) przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny,
d) równości płci,
e) współpracy.
Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych
przez Wnioskodawcę. Należy zaznaczyć, że pozytywny wpływ polega na podjęciu określonych
działań, które przyczynią się do założonych efektów – postawa czynna, nie bierna, zgodnie
ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Są projekty, które z uwagi na swój rodzaj i charakter nie wpływają pozytywnie, a ich wpływ
na daną zasadę horyzontalną jest co do zasady neutralny. Takie projekty są zgodne z wymogami
niniejszego kryterium. W przypadku negatywnego oddziaływania na zasady horyzontalne
projekt nie powinien być realizowany, a co za tym idzie, zostanie odrzucony.
Zasada zrównoważonego rozwoju ma odzwierciedlenie w wyborze inwestycji
minimalizujących wpływ człowieka na środowisko, przejawia się w planowanych obszarach
interwencji dotyczących w szczególności ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania
zasobami.
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Równość szans i zapobiegania dyskryminacji gwarantuje poszanowanie praw jednostki
niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii lub bezwyznaniowości,
niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy statusu społecznoekonomicznego. Oznacza to w praktyce równy i sprawiedliwy dostęp do dóbr i usług,
zapewnienie wszystkim takich samych możliwości rozwoju oraz zakaz dyskryminacji
i jej przeciwdziałanie. Promowanie równości wyraża się w konkretnym zakresie: promowania
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa przez zwalczanie dyskryminacji ze względu
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek
lub orientację seksualną. Poprzez eliminację zdefiniowanych barier fizycznych, finansowych,
socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału
w życiu społeczeństwa, należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego
uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.
Równość płci – obecna sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy nadal jest różna, istnieją duże
dysproporcje w zakresie dostępu do zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego
czy wysokości wynagrodzenia za taką samą pracę. Wciąż aktywne stereotypy związane z płcią
kulturowo-społeczną – zwłaszcza w kwestii postrzegania przez pracodawców kobiet jako mniej
dyspozycyjnych i produktywnych pracowników (w związku z potencjalnym lub faktycznym
macierzyństwem) – oraz relatywnie niska partycypacja mężczyzn w dzieleniu obowiązków
domowych (pomimo wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych, np. urlop ojcowski),
zwiększają ryzyko występowania nierówności w pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Z drugiej strony mężczyźni również doświadczają stereotypowych zachowań i postaw
związanych z postrzeganiem ich jako osób, od których wymaga się większej mobilności
i dyspozycyjności, co często utrudnia godzenie życia zawodowego z prywatnym.
Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny – kwestia adaptacyjności do zmian
klimatu jest traktowana w RPOWP 2014-2020 jako horyzontalna, a działania realizujące cele
klimatyczne będą adresowane do poszczególnych rodzajów inwestycji wspieranych w ramach
poszczególnych celów tematycznych. Działania podejmowane w poszczególnych osiach
programu będą bezpośrednio lub pośrednio przyczyniały się do przejścia
na niskoemisyjną/niskowęglową i odporną na zmianę klimatu gospodarkę oraz wspierały lepsze
zarządzanie w zakresie klimatu i środowiska. Przykładem może być zastosowanie kryteriów
środowiskowych podczas zakupów urządzeń, technologii, wykorzystanie technologii
oszczędzających w eksploatacji energię, wodę, surowce.
Współpraca – współpraca i partnerstwo zostały wskazane jako zasady horyzontalne
dla RPOWP 2014-2020. Partnerstwo jest rozumiane jako współudział, współdecydowanie
i współodpowiedzialność podmiotów publicznych i niepublicznych w realizacji wspólnych
przedsięwzięć przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów Strategii, a także
w monitorowaniu
i
ewaluacji
podejmowanych
działań
interwencyjnych.
We współuczestniczeniu, współdecydowaniu muszą brać udział podmioty publiczne, prywatne
i społeczne, których decyzje mają największy wpływ na przebieg procesów rozwojowych
w regionie. Partnerzy społeczni i gospodarczy włączani są od samego początku i na każdym
etapie na równorzędnych prawach. Współpraca ma przyczyniać się do powstawania w regionie
kultury współpracy opartej na zaufaniu różnorodnych podmiotów i instytucji, włączających się
w realizację celów rozwojowych regionu. Z punktu widzenia rozwoju regionu ważne jest
przy tym rozwijanie wszelkich form współpracy i powiązań sieciowych w układach
zewnętrznych, poprzez ciągłe komunikowanie się, wymianę informacji, wiedzy, dobrych
praktyk oraz tworzenie mniej czy bardziej sformalizowanych powiązań. Dlatego wspierane będą
wszelkie formy współpracy.
Weryfikacji będą poddane przede wszystkim informacje i oświadczenia przedstawione
we wniosku o dofinansowanie w punkcie III.7.
5.

Pomoc publiczna
Czy Wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie pomocowe oraz czy projekt spełnia
wszystkie wymogi z niego wynikające?
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Wsparcie w ramach konkursu stanowi pomoc de minimis. W ramach kryteriów ocenie podlegać
będzie, czy Wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie pomocowe (wskazane w
Regulaminie konkursu) oraz czy projekt spełnia wszystkie wymogi z niego wynikające.
Wsparcie udzielane będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020. Rozporządzenie to określa szczegółowe
przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której mają
zastosowanie przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis.
Należy mieć również na względzie, iż pomoc de minimis może zostać udzielona pod warunkiem,
że łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną w danym roku kalendarzowym oraz w ciągu
dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie
przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy (definiowanego zgodnie z
artykułem 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013), a w przypadku jednego
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000
euro.
Istnieje możliwość korekty wniosku w zakresie błędnego wyboru rozporządzeń pomocowych.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie (pkt III.4, VII) oraz załącznikach.
Pozytywna ocena projektu oznacza pozytywną odpowiedź na wszystkie kryteria formalne
i merytoryczne. Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli każde kryterium formalne i merytorycznie
zostało ocenione pozytywnie.
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