Załącznik do uchwały Nr 15/2020
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 5 maja 2020 r.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Poddziałanie 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF
Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy
Kryteria formalne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące.
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. Niespełnienie któregokolwiek kryterium
formalnego skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem.
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena

1

Możliwość dokonania korekty

2

WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY

1.

1

Kwalifikowalność
Wnioskodawcy
i projektu

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy Wnioskodawca (Grantodawca)
znajduje się w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w
ramach konkursu, tj.:
 czy jest instytucją otoczenia biznesu (IOB) – tj. podmiotem (bez względu na
formę prawną) prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
i innowacyjności, nie działającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym
zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla
powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw (co znajduje swoje potwierdzenie
w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim)?
 czy Wnioskodawca jako podmiot udzielający wsparcia w postaci bonu nie
będzie zarazem podmiotem realizującym ten bon?
 czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
i wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy
europejskich na podstawie:

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

W przypadku możliwości wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian określonym w kolumnie „Możliwość dokonania korekty”, wnioski, które nie
zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
2
Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.

a)
b)

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,
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
d) przepisów 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 2014-2020?
 czy
Wnioskodawca
nie
znajduje
się
w
trudnej
sytuacji
w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa
(w szczególności art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) oraz czy na
Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem
wewnętrznym?
WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy typ projektu wpisuje się
w założenia programowe, tj. czy projekt grantowy ma na celu dofinansowanie
3
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z przeznaczeniem na dostosowanie
prowadzonej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii (reżimu sanitarnego
oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych) w formie instrumentu: bon
„antywirusowy”?
WARUNEK nr 3: LOKALIZACJA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy projekt będzie realizowany
na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Wnioskodawca
(Grantodawca) prowadzi działalność na terenie Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego, w szczególności posiada siedzibę lub/i oddziały.

TAK/NIE

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

TAK/NIE

WARUNEK nr 1: WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

2.

Wartość i poziom
dofinansowania

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:
 wartość dofinansowania projektu nie przekracza kwoty określonej
w wezwaniu?
 wartość wsparcia udzielonego przedsiębiorcy (Grantobiorcy) nie przekracza
kwoty 150 000,00 PLN?

3

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie.

TAK/NIE

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.
Możliwość jednorazowej korekty w zakresie
zmniejszenia wartości dofinansowania projektu
w stosunku do pierwotnego poziomu zadeklarowanego
w dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu. W trakcie realizacji projektu wartość

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, nr L 187/1).

2

dofinansowania może ulec zwiększeniu wyłącznie na
zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.
WARUNEK nr 2: POZIOM DOFINANSOWANIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy maksymalny poziom
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie
przekracza 95% kosztów kwalifikowalnych?

3.

Okres realizacji
projektu

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:
 wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji
projektu jest zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności, o których mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązującymi na
moment ogłoszenia konkursu?
 czy projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie?
 czy projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni realizowany przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie?

TAK/NIE

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie
zmniejszenia poziomu dofinansowania projektu
w stosunku do pierwotnego poziomu zadeklarowanego
w dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane
od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.

Brak możliwości
o dofinansowanie.
TAK/NIE

korekty

na

etapie

wniosku

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

Kryteria merytoryczne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące.
Niespełnienie któregokolwiek kryterium merytorycznego skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem.
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Uzasadnienie
konieczności
realizacji projektu i
zgodność z celami
strategicznymi

Definicja kryterium

Ocena

4

WARUNEK nr 1: UZASADNIENIE REALZIACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:
 czy uzasadniono konieczność realizacji projektu?
 czy uzasadniono potrzebę finansowania projektu środkami publicznymi?

4

TAK/NIE

Możliwość dokonania korekty

5

Możliwość korekt w zakresie uzupełnienia brakujących
informacji w stosunku do wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

W przypadku możliwości wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian określonym w kolumnie „Możliwość dokonania korekty”, wnioski, które nie
zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
5
Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.

3

WARUNEK nr 2: CELE REALIZACJI PROJEKTU

Brak możliwości korekty.

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 i Działania 1.4 Promocja
przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa?
WARUNEK nr 3: ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ZIT BOF
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy określone przez Wnioskodawcę
cele realizacji projektu są zbieżne z celami określonymi w Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnym Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego?
WARUNEK nr 4: WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:
 czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?
Określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu powinny
być adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów oraz powinny zostać
osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu.
 czy wybrano wskaźniki obligatoryjne dla danego rodzaju projektu?
Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru co najmniej wskaźników:

wskaźniki produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1),
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2), Liczba wspieranych
nowych przedsiębiorstw (CI 5) oraz Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (CI 6),

wskaźniki rezultatu: Liczba wprowadzonych innowacji produktowych, Liczba
wprowadzonych innowacji procesowych, Liczba wprowadzonych innowacji
nie technologicznych
 czy wskazano metodologię wyliczenia wskaźników, tj. opis szacowania,
pomiaru i monitorowania wskaźnika?
Przedstawiona metodologia powinna być weryfikowalna i oparta o wiarygodne
założenia.

TAK/NIE

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

TAK/NIE

2.

Kwalifikowalność
wydatków projektu

Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych pozycji
zaplanowanych
w budżecie będzie oparta o zapisy: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.
Możliwość korekt w zakresie uzupełnienia wskaźników we
wniosku/skorygowania ich wartości docelowych do poziomu
uzasadnionego zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz
wyjaśnieniami na etapie oceny projektu.
Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu 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 będzie podlegało
pomniejszeniu proporcjonalnie do nieosiągniętej wartości
docelowej wskaźnika/celów projektu w sposób określony 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 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu 2:
Bon „antywirusowy” – projekt grantowy?

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

TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.
Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych ze środków własnych. Decyzja
o dopuszczeniu korekty podejmowana jest każdorazowo
przez IOK po uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie
innych kryteriów wyboru projektów.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, przy czym decydujące jest ujęcie
wydatków kwalifikowalnych stricte związanych z realizacją przedmiotu 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.

TAK/NIE

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega czy wydatki kwalifikowalne
projektu zostały prawidłowo oszacowane.

TAK/NIE

Wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać
należycie udokumentowana i potwierdzona.

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu.

TAK/NIE

Weryfikacja polega na ocenie czy:
 dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna?
 wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu?

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie
w
zakresie
doprecyzowania/
uszczegółowienia zakresu rzeczowego projektu w stosunku
do informacji wykazanych w pierwotnej dokumentacji
aplikacyjnej.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakującej
dokumentacji
potwierdzającej
wartość
wydatków
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie projektu.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych ze środków własnych. Decyzja
o dopuszczeniu korekty podejmowana jest każdorazowo
przez IOK po uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie
innych kryteriów wyboru projektów.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

WARUNEK nr 5: METODOLOGIA OBLICZENIA KOSZTÓW POŚREDNICH
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?
wskazany katalog kosztów pośrednich jest spójny z katalogiem kosztów
pośrednich określonych w wezwaniu?
kalkulacja kosztów została przygotowana w oparciu o realne dane, czy
podano wiarygodną metodę ich oszacowania?

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia metodologii szacowania
kosztów na podstawie danych historycznych, posiadanego doświadczenia oraz

5

TAK/NIE

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełniania brakujących
informacji w stosunku do wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

analizy cen rynkowych. Nie jest możliwe aplikowanie o wyższą wartość kosztów
pośrednich aniżeli wynikająca z metodologii.
WARUNEK nr 1: ZASOBY TECHNICZNE
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada zasoby
techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub czy wiarygodnie opisał
sposób pozyskania tych zasobów.
Należy scharakteryzować zasoby techniczne gwarantujące prawidłową realizację
projektu pod względem administracyjnym i stricte związanym z przedmiotem
projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów
w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość ich
pozyskania w trakcie realizacji projektu, co należy opisać w dokumentacji
aplikacyjnej.
WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA

3.

Wykonalność
techniczna projektu

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada prawa
własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji projektu lub czy
uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie uwzględnione i jest
prawdopodobne.
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.
WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy harmonogram realizacji
projektu jest racjonalny i wykonalny.

TAK/NIE

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

TAK/NIE
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Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełniania brakujących
informacji w stosunku do wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

TAK/NIE

Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na specyfikę projektu,
maksymalny okres realizacji projektu oraz inne okoliczności warunkujące
terminową realizację projektu.
WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE
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.
Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz w zakresie
Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia).

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełniania brakujących
informacji w stosunku do wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełniania brakujących
informacji w stosunku do wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.
Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie przedłożenia prawidłowej
dokumentacji adekwatnej do zakresu rzeczowego projektu.

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

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy źródła finansowania projektu są
jednoznaczne oraz wiarygodne.
4.

5.

6.

7.

8.

Źródła finansowania
projektu

Analiza ryzyka

Zgodność projektu z
zasadami
horyzontalnymi

Pomoc publiczna w
projekcie

Zapewnienie
przeprowadzenia
procesu wyboru
Grantobiorców
zgodnie z RPOWP
2014-2020

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła finansowania
oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub wiarygodnie wykazać
sposób ich pozyskania. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia wniesienia
krajowego wkładu ze środków innych niż budżet państwa, w kwocie nie niższej niż
5% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy Wnioskodawca dokonał analizy
ryzyk dotyczących realizacji projektu i czy zaplanował odpowiednie działania
zaradcze w przypadku ich wystąpienia.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega 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 neutralny lub pozytywny?
Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczenia i uzasadnienia Wnioskodawcy.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega:
 czy Wnioskodawca właściwie przeprowadził test pomocy publicznej
i prawidłowo zakwalifikował projekt pod względem wystąpienia pomocy
publicznej?
 czy Wnioskodawca (Grantodawca), Beneficjent ostateczny (Grantobiorca)
i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające z rozporządzeń pomocowych
krajowych i unijnych?
Wsparcie na rzecz Grantobiorców powinno być udzielane na podstawie
programów pomocowych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w oparciu o Komunikat Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (ze
zmianami) lub na podstawie rozporządzenia w zakresie udzielania pomocy de
minimis.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega czy z opisu sposobu realizacji
projektu wynika, że:
 Wnioskodawca zapewnia zachowanie zgodności z art. 35 i 56 ustawy
wdrożeniowej?
 Wnioskodawca zapewnia prawidłowe przeprowadzenie naboru i wyboru
Grantobiorców oraz ich wsparcie zgodnie z zasadami określonymi w RPOWP
2014-2020 obowiązującym na moment wezwania (w tym czy określone
zostały kryteria wyboru Grantobiorców)?
 strategia udzielania grantów zapewnia wybór Grantobiorców zgodnie
z ustawą wdrożeniową?
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TAK/NIE

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełniania brakujących
informacji w stosunku do wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

TAK/NIE

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.

TAK/NIE

TAK/NIE

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia
brakującego testu pomocy publicznej lub informacji co do
spełnienia warunków wynikających z przepisów pomocy
publicznej.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
TAK/NIE

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

9.

10.

11.

Doświadczenie
Wnioskodawcy
w działalności na
rzecz
przedsiębiorczości

Doświadczenie
Wnioskodawcy
w realizacji
projektów
grantowych

Wnioskodawca
zapewnia realizację
projektu przez
zespół posiadający
doświadczenie

Kluczową kwestią podczas oceny projektu w ramach kryterium jest zweryfikowanie
przedstawionej przez Wnioskodawcę strategii udzielania grantów oraz propozycji
kryteriów wyboru Grantobiorców w aspekcie zapisów RPOWP 2014-2020 i ustawy
wdrożeniowej, w szczególności art. 35 i 36. Zgodnie z zapisami ustawy
wdrożeniowej Wnioskodawca (Grantodawca) odpowiada w szczególności za:
- realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem;
- przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji kryteriów
wyboru Grantobiorców;
- dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru Grantobiorców;
- udzielenie pomocy Grantobiorcy;
- zawieranie z Grantobiorcami umów o powierzenie grantu;
- rozliczanie wydatków poniesionych przez Grantobiorców;
- monitorowanie realizacji zadań przez Grantobiorców;
- kontrolę realizacji zadań przez Grantobiorców;
- odzyskiwanie Grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie
z celami projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego opisania w swojej strategii
udzielania grantów powyższych zagadnień oraz mechanizmów zapewniających, iż
udzielane wsparcie będzie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami
prawnymi.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada
doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami?
Ocenie podlegać będzie charakter i forma współpracy. Współpraca powinna być
stosownie udokumentowana (np. umowa współpracy, porozumienie, wyniki
współpracy, itp.) i szczegółowo opisana we wniosku oraz uwzględniona w strategii
udzielania grantów.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji projektu/projektów grantowych o wartości nie
mniejszej niż wartość ocenianego projektu.
Odpowiednie doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów grantowych
powinno zapewnić/uprawdopodobnić osiągnięcie założonych celów projektu
grantowego. Oceniający sprawdza czy Wnioskodawca wykazał doświadczenie
w realizacji
projektów
grantowych
oraz
czy
skala
dotychczas
zrealizowanych/współrealizowanych przez Wnioskodawcę projektów jest zbieżna
z tematem projektu. Należy podawać tylko i wyłącznie informacje, które mogą
zostać zweryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających owe
doświadczenie.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega czy osoby zaangażowane
w realizację projektu posiadają udokumentowane doświadczenie i kompetencje
adekwatne do zakresu i rodzaju zadań objętych projektem.
Wnioskodawca powinien wykazać, iż posiadane przez niego zasoby organizacyjne
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Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów/dokumentów
w
pierwotnej
dokumentacji
aplikacyjnej.
TAK/NIE
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów/dokumentów
w
pierwotnej
dokumentacji
aplikacyjnej.
TAK/NIE
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

TAK/NIE

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów/dokumentów
w
pierwotnej
dokumentacji
aplikacyjnej.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia

i kompetencje

i kadrowe oraz ich doświadczenie są adekwatne do zakresu i rodzaju powierzonych
zadań zapewniających merytoryczną i terminową realizację projektu. Weryfikacja
kryterium opiera się na opisanym doświadczeniu członków zespołu Grantodawcy,
którzy będą zaangażowani w realizację projektu tj. oceniający weryfikuje
informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia,
niezbędnych do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu, wymiar
czasu pracy, zakres obowiązków, itp. Należy podawać tylko i wyłącznie informacje,
które mogą zostać zweryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających
owe doświadczenie i kompetencje.

Pozytywna ocena projektu oznacza pozytywną odpowiedź na wszystkie kryteria formalne i merytoryczne.
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wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji
projektu.

