Załącznik do uchwały Nr 4/2020
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 23 stycznia 2020 r.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności województwa podlaskiego
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu: Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące
komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług np. księgowych, doradztwa prawnego
Kryteria formalne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące.
Lp.

1.

1

Nazwa kryterium

Kwalifikowalność
Wnioskodawcy
i projektu

Definicja kryterium
WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy Wnioskodawca znajduje
się w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie
w ramach konkursu, tj.:
 czy jest funkcjonującą w regionie instytucją otoczenia biznesu, która
zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza
zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla
powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw (tj. inkubatory technologiczne,
parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra tranferu
technologii, ośrodki wspierające przedsiębiorczość akademicką,
inkubatory przedsiębiorczości, itp.). Wymóg „Funkcjonujące w regionie
instytucje otoczenia biznesu” oznacza, że Wnioskodawca prowadzi
działalność na terenie województwa podlaskiego, w szczególności
posiada siedzibę lub oddział;
 jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne JST lub ich
związki i stowarzyszenia.
Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane:
 czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się

Ocena

Możliwość dokonania korekty

1

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

W przypadku możliwości wprowadzenia korekty, wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
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o dofinansowanie?
czy Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu
unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa?
 czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną
z prawem lub rynkiem wewnętrznym?
Nie przewiduje się możliwości aplikowania w partnerstwie lub konsorcjum.
WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU


W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy projekt dotyczy tworzenia
oraz
rozwoju
infrastruktury
biznesowej,
w
tym
inkubatorów
przedsiębiorczości, przewidujących komponent oferowania przez inkubatory
wystandaryzowanych usług.
WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy przedmiot projektu nie
dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,
o których mowa w:
 art. 1 Rozporządzenia KE (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,
 art. 1 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 (jeżeli dotyczy),
 art. 3 ust. 3 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)?
WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy projekt będzie realizowany
w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

WARUNEK nr 1: KWOTA DOFINANSOWANIA

2.

Wartość i poziom
dofinansowania

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy kwota pomocy:
 nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na konkurs, tj. 5 mln PLN?
 w przypadku wydatków objętych pomocą na infrastrukturę lokalną,
kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi,
a zyskiem operacyjnym z inwestycji (jeśli dotyczy)?

Brak możliwości korekty.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Brak możliwości korekty.

TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Szczegółowa weryfikacja w zakresie pytania nr 2 będzie
przedmiotem oceny w ramach kryterium pn. Wykonalność
finansowa projektu.
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WARUNEK nr 2: POZIOM DOFINANSOWANIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:
 w przypadku wydatków objętych pomocą na infrastrukturę lokalną,
poziom dofinansowania UE nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych
(jeśli dotyczy)?;
 w przypadku wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną,
poziom dofinansowania nie przekracza poziomu wynikającego z mapy
pomocy regionalnej (jeśli dotyczy)?;
 w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, poziom
dofinansowania UE nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych (jeśli
dotyczy)?

3.

Termin i okres
realizacji
projektu

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:
 projekt spełnia efekt zachęty, tj. rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu
nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, zaś planowany
terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu nie jest późniejszy niż
30 września 2022 roku?
 okres realizacji zadań uwzględniających przeprawdzenie robót
budowlanych/zakup wyposażenia nie przekracza 24 miesięcy od dnia
podpisania umowy o dofinansowanie?
Wskazany okres realizacji liczony jest od daty zawarcia umowy
o dofinansowanie projektu do terminu rzeczowego zakończenia robót
budowlanych/zakupu wyposażenia.

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Szczegółowa weryfikacja będzie przedmiotem oceny w ramach
kryterium pn. Wykonalność finansowa projektu.

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
TAK/NIE

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji projektu
może wynikać z:
 braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn
niezależnych od Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie
Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi dopuszczającymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.
Niespełnienie któregokolwiek kryterium formalnego skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem.
Kryteria merytoryczne dopuszczające
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące.
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Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium
WARUNEK nr 1: UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

1.

Uzasadnienie
konieczności
realizacji projektu

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:
 uzasadniono konieczność realizacji projektu?
Analizowane będzie przedstawione uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
W ocenie brane pod uwagę będzie czy projekt stanowi odpowiedź na
zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy, planowane działania są

Ocena

Możliwość dokonania korekty

2

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Jw.
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adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, planowane działania umożliwią
realizację celów projektu.
 w ramach przeprowadzonej analizy zidentyfikowano odbiorców usług
oraz zdefiniowano potrzeby i sposób ich zaspokojenia?
Analiza potrzeb powinna być przygotowana w oparciu nie tylko o dostępne
dane statystyczne, ale w szczególności w oparciu o wiedzę na temat realnych
potrzeb sektora MŚP.
 uzasadniono potrzebę finansowania projektu środkami publicznymi?
WARUNEK nr 2: CELE REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy określone przez
Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z celami Osi Priorytetowej I
Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4
Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
województwa?
Celem Działania 1.4 jest w szczególności zapewnienie lepszych warunków do
rozwoju MŚP. Powstała infrastruktura może być wykorzystywana przez duże
przedsiębiorstwa wyłącznie pod warunkiem, że koszty które zostały
poniesione na stworzenie przestrzeni, na której będzie funkcjonować duży
przedsiębiorca zostaną uznane za niekwalifikowalne. W przypadku gdy po
zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości infrastruktura biznesowa
będzie wykorzystywana przez duże przedsiębiorstwo, istnieje konieczność
pomniejszenia dofinansowania proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni
przez podmiot nie należący do sektora MŚP.

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia wskaźników we
wniosku oraz skorygowania metodologii ich wyliczania, tj. opisu
szacowania, pomiaru i monitorowania, jak również wartości
docelowych do poziomu uzasadnionego zapisami dokumentacji
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na etapie oceny projektu.

WARUNEK nr 3: WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:
 wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?
 wybrano wskaźniki obligatoryjne dla danego rodzaju projektu?
Każdy Wnioskodawca adekwatnie do zakresu projektu zobowiązany jest
do wyboru wskaźników:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1);

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2);

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4);

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6);

Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5);

Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych)
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu;
 wskazano metodologię wyliczenia wskaźników, tj. opis szacowania,
pomiaru i monitorowania wskaźnika?

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
TAK/NIE

Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu oraz
w okresie trwałości może wynikać z wystąpienia siły wyższej nie
leżącej po stronie Beneficjenta, przy czym każda zmiana powinna
być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ
RPOWP.
W innym przypadku, współfinansowanie UE może podlegać
pomniejszeniu proporcjonalnie do nieosiągniętych wartości
docelowych wskaźników/celów projektu w sposób określony
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w umowie o dofinansowanie projektu obowiązującej na moment
realizacji projektu.
WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE
ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu
w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Weryfikacja kwalifikowalności
poszczególnych pozycji zaplanowanych w budżecie będzie oparta o zapisy:

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących
na moment ogłoszenia konkursu;

rozporządzeń pomocowych, w oparciu o które założono realizację
projektu.

2.

Kwalifikowalność
wydatków
projektu

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są
wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu projektu.

Możliwość korekty w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych ze środków własnych.

TAK/NIE

Możliwość korekty w zakresie doprecyzowania/uszczegółowienia
zakresu rzeczowego projektu w stosunku do informacji
wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia
dokumentacji
potwierdzającej
wartość
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie projektu.

brakującej
wydatków

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega czy wydatki kwalifikowalne
projektu zostały prawidłowo oszacowane. Wartość zadeklarowanych
wydatków w budżecie projektu powinna zostać należycie udokumentowana
i potwierdzona – poprzez dołączenie kosztorysów dla wszystkich pozycji.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości może
wynikać ze zmiany wartości wydatków kwalifikowalnych po
przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców/dostawców,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
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Możliwość korekty w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych ze środków własnych.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy wskazane w projekcie
wydatki kwalifikowalne są niezbędne do celów realizacji projektu. Weryfikacja
polega na stwierdzeniu, czy:

dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna,

wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,

wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są
efektem świadomego wyboru, analizy opcji.

TAK/NIE

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie realizacji
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze:
 zmiany rodzaju nabytych środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych, w tym ich parametrów
technicznych przy zachowaniu co najmniej nie gorszych
parametrów od założonych pierwotnie,
 zmiany technicznej i/lub technologicznej w stosunku do
założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

WARUNEK nr 5: METODOLOGIA OBLICZENIA KOSZTÓW POŚREDNICH (jeżeli
dotyczy)
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy w przypadku ubiegania się
o pokrycie kosztów pośrednich:

wysokość kosztów kwalifikowalnych określono wg stawki ryczałtowej,

wartość kwalifikowalnych kosztów pośrednich nie przekracza 10%
kwalifikowalnych
kosztów
bezpośrednich
po
uwzględnieniu
przedstawionej metodologii kosztów,

wskazano katalog kosztów pośrednich oraz jest on spójny z katalogiem
kosztów pośrednich określonych w Regulaminie konkursu?

kalkulacja kosztów została przygotowana w oparciu o realne dane oraz
czy podano wiarygodną metodę ich oszacowania.

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Możliwość korekty w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych ze środków własnych.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przełożenia metodologii szacowania
kosztów na podstawie danych historycznych, posiadanego doświadczenia oraz
analizy cen rynkowych.
Brak możliwości korekty.

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE

3.

Wykonalność
techniczna
projektu

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada
zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub
czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów.
WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.
Brak możliwości korekty.

TAK/NIE
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
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prawa własności, pozwolenia, licencje, itp. niezbędne do realizacji projektu
lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie
uwzględnione i jest prawdopodobne.

wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.
Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu oraz
w okresie trwałości może wynikać z:
 wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym projektu
skutkujących koniecznością uzyskania praw, pozwoleń,
licencji itp.,
 wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań budowlanych
zastosowanych
w
infrastrukturze,
jednakże
nie
powodujących zmian funkcjonalno-użytkowych obiektu
budowlanego, wymagających uzyskania nowej decyzji lub
oświadczenia Projektanta dotyczącego zgody na
wprowadzenie proponowanych zmian przez Beneficjenta,
 zmiany
rozmieszczenia
środków
trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji projektu bez
zmiany granic administracyjnych województwa,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Brak możliwości korekty.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych
decyzji, pozwoleń i praw własności powinien w sposób wiarygodny opisać
stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać termin uzyskania
przedmiotowych dokumentów.
Uwzględniając specyfikę projektu oraz założenie jego realizacji w formule
"Zaprojektuj i wybuduj", IZ RPOWP dopuszcza możliwość złożenia
wymaganych prawnie zezwoleń przed realizacją zadania wymagającego
zezwolenia, lecz niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Brak ww. dokumentów w przedmiotowym zakresie na etapie aplikowania nie
będzie skutkować odrzuceniem projektu i wstrzymaniem podpisania Umowy
o dofinansowanie w przypadku uzyskania pozytywnej oceny (ocena
warunkowa).

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy harmonogram realizacji
projektu jest racjonalny i wykonalny.
WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE

TAK/NIE

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega czy dołączona do wniosku
dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym
uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
Uwzględniając specyfikę projektu oraz założenie jego realizacji w formule
"Zaprojektuj i wybuduj", w przypadku konieczności uzyskania decyzji
środowiskowej, IZ RPOWP dopuszcza możliwość złożenia wymaganej
dokumentacji w ww. zakresie przed realizacją zadania, lecz niezwłocznie po jej
uzyskaniu. Brak ww. dokumentów w przedmiotowym zakresie na etapie
aplikowania
nie
będzie
skutkować
odrzuceniem
projektu
i wstrzymaniem podpisania umowy o dofinansowanie w przypadku uzyskania
pozytywnej oceny (ocena warunkowa)

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu
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WARUNEK nr 1: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ
FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

4.

Wykonalność
finansowa
i ekonomiczna

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:
 prognozy nie zawierają istotnych błędów rachunkowych?
 prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi we
właściwych przepisach?
Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy:

Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata
2014-2020 obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu,

obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości,

ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych;
 wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów,
kosztów, składników majątku i pasywów) są uzasadnione?
 w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy
projektu?

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

WARUNEK nr 2: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

Brak możliwości korekty.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy źródła finansowania
projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła
finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub
wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania.

Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na etapie
realizacji projektu, przy czym każda zmiana powinna być
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ
RPOWP.
Brak możliwości korekty.

WARUNEK nr 3: PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy zapewniona jest płynność
finansowa realizacji projektu.

5.

Trwałość projektu

Możliwość
uzupełnień
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie:
 skorygowania okresu odniesienia w ramach analizy
finansowej,
 wielkości zastosowanej stopy dyskontowej,
 wielkości przyjętych stawek amortyzacyjnych,
 uzupełnienia brakujących tabel finansowych,
 ujęcia rozliczenia dofinansowania w przedstawionych
prognozach finansowych,
 wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości oraz założeń.

TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU

Brak możliwości korekty.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy z przedstawionych przez
Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po
zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że projekt nie będzie w
tym czasie poddany znaczącym modyfikacjom?

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania
rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, finansowym
i technicznym.

TAK/NIE
Odstępstwa od warunku w okresie trwałości projektu muszą być
zgodne z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., tzn. nie mogą prowadzić do powstania następujących
okoliczności:
 zmiany własności elementu infrastruktury, która daje
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przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne
korzyści;
 istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele
lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do
naruszenia jej pierwotnych celów,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA

6.

7.

Zgodność
projektu
z zasadami
horyzontalnymi

Pomoc publiczna
w projekcie

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy Wnioskodawca dokonał
analizy ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował
odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega czy projekt zakłada co
najmniej neutralny wpływ na zasady horyzontalne w zakresie:

zrównoważonego rozwoju,

przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu przestrzennego,
oraz pozytywny wpływ na zasady horyzontalne w zakresie:

równości szans i niedyskryminacji,

równości płci,

współpracy.
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów
dla wszystkich ich użytkowników, 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.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy:
 projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
stosowania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wydanymi na
podstawie 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 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?
 Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające
z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych?
Wkład własny w projektach objętych pomocą publiczną (nie dotyczy
projektów objętych pomocą de minimis) powinien być pozbawiony znamion
środków publicznych, co będzie każdorazowo weryfikowane przez osoby

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
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sprawdzające dany wniosek. Za wkład własny jednostek samorządu
terytorialnego nie mogą być uznane daniny publiczne, do których zgodnie z
art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zalicza się: podatki, składki,
opłaty, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na
rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora
finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw. Natomiast za wkład własny
można uznać między innymi takie dochody jak: dochody uzyskiwane przez
gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów
budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz
gminy czy też odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od
środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
WARUNEK nr 1: WSPARCIE INFRASTRUKTURY

8.

Specyficzne
warunki z
zakresie wsparcia
infrastruktury i
świadczenia usług

Ocenie podlega czy:
 tworzenie nowej infrastruktury jest uzasadnione wynikami analizy
finansowo-ekonomicznej
inwestycji
obejmującej
także
jej
funkcjonowanie po okresie realizacji projektu?
 przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury o podobnym
profilu, zlokalizowanej w danej lub sąsiadniej gminie, chyba że limit
dostępnej infrastruktury został wyczerpany?
 działalność użytkowników infrastruktury wytworzonej w ramach projektu
będzie wpisywać się w obszary inteligentnych specjalizacji wskazanych
w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje
województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)?
 Wnioskodawca dysponuje Strategią/Planem wykorzystania infrastruktury
planowanej do sfinansowania w ramach projektu, która w szczególności
powinna obejmować:

opis usług świadczonych z wykorzystaniem wytworzonej
infrastruktury,

charaktersytykę podmiotów korzystających z powstałej infrastruktury,

warunki dostępu do infrastruktury biznesowej przez grupę docelową,

roczny plan działalności, tj. indykatywną listę projektów/usług, które
planuje udzielić/dostarczyć, dostępne zasoby, niezbędne szkolenia,
wymagany budżet.

źródła finansowania funckjonowania infrastruktury powstałej
w ramach projektu w okresie trwałości, tak by możliwe było
potwierdzenie zdolności do działania w warunkach rynkowych
i samodzielności finansowej w zakresie prowadzenia działalności?
 przedsięwzięcie jest współfinansowanie ze źródeł prywatnych?
WARUNEK nr 2: ŚWIADCZENIE USŁUG
Ocenie podlega czy:
 Wnioskodawca

Brak możliwości korekty.

TAK/NIE

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

przeprowadził

analizę

dostępnych

standardów

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
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świadczenia usług podobnych do usług, które planuje wdrożyć
w wyniku realizacji projektu do swojej działalności?
Wnioskodawca zobowiązuje się do monitorowania świadczenia usług
i przeprowadzania badania satysfakcji użytkowników infrastruktury
wytworzonej w ramach projektu w celu oceny swoich wyników oraz
przygotowania lepszych opartych o dane statystyczne prognoz ich
skuteczności i zapewnienia lepszych prognoz opartych na statystyce?

okresu trwałości projektu.

Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji w ramach kryteriów merytorycznych szczegółowych (różnicujących) jest spełnienie wszystkich kryteriów
merytorycznych dopuszczających. Niespełnienie któregokolwiek kryterium dopuszczającego skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem.
Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów
merytorycznych dopuszczających
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Zgodność projektu z
Planem rozwoju
przedsiębiorczości w
oparciu o
inteligentne
specjalizacje
województwa
podlaskiego na lata
2015 -2020+ (RIS3)

Definicja kryterium

Maksymalna
liczba
punktów

W ramach kryterium ocenie podlega czy uwzględniono preferencyjne traktowanie
przedsiębiorstw prowadzących działalność w poszczególnych obszarach wskazanych w Planie
rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na
lata 2015-2020+ (RIS 3).
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
 w projekcie przewidziano preferencyjne traktowanie przedsiębiorstw działających w
obszarach zaliczanych do rdzenia specjalizacji – 10 pkt,
 w projekcie przewidziano preferencyjne traktowanie przedsiębiorstw działających w
obszarach zaliczanych do specjalizacji wschodzących – 5 pkt,
 projekt nie przewiduje preferencyjnego dostępu dla firm, których działalność wpisuje się w
obszary zaliczane do rdzenia specjalizaji lub specjalizacji wschodzących – 0 pkt.

Możliwość dokonania korekty

3

Brak możliwości korekty.

10

Spełnienie warunku weryfikowane jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie i powinno być
utrzymane do końca okresu trwałości
projektu.

Punkty nie sumują się. Maksymalna liczba punktów to 10.

3

Jw.
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W ramach kryterium ocenie podlega czy zakres realizacji projektu dotyczy przede wszystkim
tworzenia
lub
rozwoju
infrastruktury
biznesowej
(komponent
finansowania
wystandaryzowanych usług obejmuje tylko nieznaczą część kosztów kwalifikowalnych
projektu).
2.

Rodzaj projektu

Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
 minimum 95% kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczy tworzenia lub rozwoju
infrastruktury biznesowej – 10 pkt,
 mniej niż 95% kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczy tworzenia lub rozwoju
infrastruktury biznesowej – 0 pkt.

Brak możliwości korekty.
10

Spełnienie warunku weryfikowane jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie.

Maksymalna liczba punktów to 10.
W ramach kryterium ocenie podlega przeznaczenie infrastruktury biznesowej powstałej
w wyniku realizacji projektu.

3.

Przeznaczenie
4
infrasktrury

Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
 minimum 70% powierzchni użytkowej powstałej infrastruktury będzie przeznaczona pod
działalność produkcyjną – 15 pkt,
 minimum 50% powierzchni użytkowej powstałej infrastruktury będzie przeznaczona pod
działalność produkcyjną – 10 pkt.
 mniej niż 50% powierzchni użytkowej powstałej infrastruktury będzie przeznaczona pod
działalność produkcyjną – 0 pkt.

Brak możliwości korekty.
15

Spełnienie warunku weryfikowane jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie i powinno być
utrzymane do końca okresu trwałości
projektu.

Punkty nie sumują się. Maksymalna liczba punktów to 15.
Brak możliwości korekty.

W ramach kryterium ocenie podlega zdolność Wnioskodawcy do aktywnego wykorzystywania
wspartej infrastruktury biznesowej w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem
projektu, jak również innych usług przewidzianych w Strategii/Planie wykorzystania
infrastruktury.

4.

4
5

Zdolność
Wnioskodawcy do
aktywnego
wykorzystywania
wspartej
infrastruktury
5
biznesowej

Punkty przyznawane będą w zależności od deklarowanej liczby przedsiębiorstw ulokowanych na
terenie wspartej infrastruktury, w następujący sposób:
 ulokowanie 15 przedsiębiorstw i powyżej – 20 pkt,
 ulokowanie od 10 do 14 przedsiębiorstw – 15 pkt,
 ulokowanie od 5 do 9 przedsiębiorstw – 10 pkt,
 ulokowanie poniżej 5 przedsiębiorstw – 0 pkt.
Dodatkowo możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów w zależności od deklarowanej liczby
wspartych przedsiębiorstw (zgodnie ze Strategia/Planem wykorzystania infrastruktury), które
skorzystają z infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu (oprócz przedsiębiorstw
ulokowanych na terenie wspartej infrastruktury), w następujący sposób:
 wsparcie w skali roku 40 przedsiebiorstw i powyżej – 20 pkt,

Spełnienie kryterium weryfikowane jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie,
musi
zostać
faktycznie wykazane najpóźniej w 2.
roku po zakończeniu rzeczowej
realizacji projektu.
40
Możliwość odstępstwa od założonych
wartości docelowych i terminu ich
osiągnięcia w trakcie realizacji projektu
może wynikać wystąpienia siły wyższej
nie leżącej po stronie Beneficjenta, przy
czym każda zmiana powinna być
uzasadniona
przez
Beneficjenta
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Pierwsze kryterium rozstrzygające.
Drugie kryterium rozstrzygające.
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W
innym
przypadku
współfinansowanie
UE
będzie
podlegało
pomniejszeniu
proporcjonalnie do nieosiągniętej
wartości docelowej wskaźnika/celów
projektu
w
sposób
określony
w Umowie o dofinansowanie projektu
obowiązującej na moment realizacji
projektu.

wsparcie w skali roku od 20 do 39 przedsiębiorstw – 10 pkt,
wsparcie w skali roku od 5 do 19 przedsiębiorstw – 5 pkt,
wsparcie w skali roku poniżej 5 przedsiębiorstw – 0 pkt,

Warunkiem przyznania punktów jest wybór odpowiednich wskaźników, w zależności od
sytuacji, tj.: wskaźnik produktu pn.: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (w
przypadku gdy, ww. działania będą realizowane w trakcie realizacji projektu) i wskaźniki
rezultatu pn.: Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia
biznesu, Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub
ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (w przypadku, gdy ww. działania
będą realizowane w okresie trwałości projektu, przy czym wartość docelowa powinna zostać
osiągnięta najpóźniej w 2. roku po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu). Wnioskodawca
powinien dokonać rzetelnej analizy szacowanej liczby przedsiębiorstw, które mogą otrzymać
wsparcie w wyniku realizacji projektu, przy czym do wartości docelowej wskaźnika dany
podmiot może być zliczany jednokrotnie.
Punkty podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów to 40.
W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt będzie zlokalizowany na terenie gmin,
w których liczba mieszkańców nie przekracza 35 tys., a więc poza największymi ośrodkami
miejskimi województwa (w których zapewniony jest dostęp do infrasktrury oraz usług
inkubatorów przedsiębiorczości).
5.

Lokalizacja projektu

6

Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
 projekt realizowany będzie na terenie gminy, w której liczba mieszkańców nie przekracza
35 tys. – 15 pkt,
 projekt realizowany będzie na terenie gminy, w której liczba mieszkańców przekracza 35
tys. – 0 pkt.

Brak możliwości korekty.
15

Maksymalna liczba punktów to 15.
W ramach kryterium ocenie podlega czy w ramach projektu zaplanowano działania
informacyjno-edukacyjne i upowszechniające ideę przedsiębioroczości oraz czy wykazano
wpływ tych działań na podniesienie jakości i rozszerzenie usług świadczonych w ramach
powstałej infrastruktury biznesowej.
6.

6

Dostępność
informacyjna do
usług

Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
 Wnioskodawca
zaplanował
działania
informacyjno-edukacyjne
i upowszechniające oraz wykazał ich wpływ na podniesienie jakości
i rozszerzenie usług świadczonych w ramach powstałej infrastruktury biznesowej – 10 pkt,
 Wnioskodawca
nie
zaplanował
działań
informacyjno-edukacyjnych
i upowszechniających oraz nie wykazał ich wpływu na podniesienie jakości i rozszerzenie
usług świadczonych w ramach powstałej infrastruktury biznesowej – 0 pkt.

Spełnienie warunku weryfikowane jest
na moment złożenia wniosku o
dofinansowanie i powinno być
utrzymane do końca okresu trwałości
projektu.

Brak możliwości korekty.
10

Spełnienie warunku weryfikowane jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie i powinno być
utrzymane do końca okresu trwałości
projektu.

Trzecie kryterium rozstrzygające.
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Maksymalna liczba punktów to 10.
Razem

100

Projekt otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w ramach kryteriów różnicujących. W przypadku projektów, które uzyskały
taką samą liczbę punktów w ramach konkursu, o pozycji na liście rankingowej będą decydować kryteria rozstrzygające.
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