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1. WSTĘP
Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (Przewodnik) został opracowany przez Biuro
Innowacyjności Przedsiębiorstw – Instytucję Organizującą Konkurs (IOK) w imieniu Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP)
i stanowi szczegółowe wyjaśnienie kryteriów wyboru projektów oraz ich umiejscowienie
w procesie oceny wniosków o dofinansowanie.
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).
Odbiorcą dokumentu jest również szeroko pojęta opinia publiczna (społeczeństwo województwa
podlaskiego), która jest naturalnym recenzentem skuteczności wspierania rozwoju województwa
poprzez realizację działań RPOWP.
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.
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2. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – PODZIAŁ
Ocena formalno-merytoryczna projektów konkursowych przeprowadzana jest zgodnie
z zapisami Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oceniającej projekty złożone
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
(projekty EFRR). Ocenie formalno-merytorycznej podlegają jedynie wnioski, które spełniają
wymogi formalne.
Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach
RPOWP 2014-2020 (dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dzielą się na:
Kryteria formalne obligatoryjne
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 poziomu dofinansowania. Bez względu na jakość czy zakładane efekty tych projektów,
jeżeli nie spełniają wskazanych wymogów, nie mogą zostać dofinansowane w ramach
działania/poddziałania.
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi jest
spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.
Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne (obligatoryjne)
Celem zastosowania tej grupy kryteriów jest merytoryczna ocena projektów pod kątem spójności
i jednoznaczności treści, zasadności realizacji oraz wykonalności. Ocena w ramach kryteriów
dopuszczających ogólnych 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 Programu,
a także projekty niewykonalne, z których treści wynika, że nie mogą być zrealizowane w postaci
zaprezentowanej przez Wnioskodawcę.
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie
szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane
kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne
Celem zastosowania kolejnej grupy kryteriów jest wyeliminowanie projektów, które nie spełniają
minimalnych założeń jakościowych i wymogów określonych dla danej osi/działania/typu
projektu. Kryteria jakościowe ustanowione w ramach tej grupy korespondują z założeniami i
celami odpowiednich osi priorytetowych Programu.
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie
szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane
kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). Wszystkie projekty, które
spełniają minimalne wymogi, przechodzą do oceny w ramach kolejnej grupy kryteriów.
Kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące)
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Kryteria merytoryczne szczegółowe różnicujące stanowią najważniejszą grupę kryteriów
w systemie wsparcia RPOWP 2014-2020. Efektem zróżnicowania w ramach tej grupy kryteriów
jest lista wszystkich projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej z wyróżnieniem
projektów wybranych do dofinansowania. Lista jest uszeregowana od projektów, które uzyskały
największą liczbę punktów, do projektów najniżej ocenionych. Wybór projektu
do dofinansowania następuje zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na ww. liście, przy
czym ze względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców, wybór projektów musi objąć
projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu.

3. KRYTERIA FORMALNE OBLIGATORYJNE
Ocena w oparciu o kryteria formalne obligatoryjne jest pierwszą częścią oceny projektów.
Zasadniczym celem jej przeprowadzenia jest wykluczenie wniosków, które co do zasady nie
mogą uzyskać dofinansowania ponieważ nie spełniają warunków brzegowych konkursu oraz
wymogów określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020
(SZOOP).
Ocena przeprowadzana jest metodą zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak,
Nie lub w sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu,
Nie dotyczy). Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na
wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji,
gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). W przypadku
zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi Nie w ramach oceny kryteriów formalnych
obligatoryjnych, wniosek jest odrzucany.
Lp. Kryterium
1.

Kwalifikowalność Wnioskodawcy i projektu
Projekt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
(SZOOP) obowiązującym na moment ogłoszenia konkursu oraz Regulaminie konkursu w
następującym zakresie:
 typ Beneficjenta;
 typ projektu;
 działalność Wnioskodawcy dotycząca projektu nie jest działalnością wykluczoną;
 lokalizacja projektu;
 Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.1 w
zakresie promocji gospodarczej
W kryterium weryfikuje się czy Wnioskodawca jest kwalifikowalny do wsparcia – czy
znajduje się w katalogu potencjalnych Beneficjentów wskazanych w Szczegółowym
Opisie Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 (SZOOP) oraz Regulaminie
konkursu.
Na podstawie złożonych oświadczeń będzie weryfikowane czy w odniesieniu do
Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone 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, tzn. czy Wnioskodawca został wykluczony z
możliwości otrzymania dofinansowania.
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W ramach kryterium weryfikacji podlega ponadto zgodność projektu z typami projektów
wskazanymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 2014-2020 (SZOOP) oraz
Regulaminie konkursu.
Dodatkowo 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, o których mowa
w Regulaminie konkursu.
Należy dodać, że 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, konspekcie oraz
innych dokumentach.
Jeżeli Wnioskodawca wskaże rodzaj projektu niezgodny z wymogami konkursu, wniosek
zostaje automatycznie odrzucony.
Kolejnym elementem oceny niniejszego kryterium jest zweryfikowanie, czy lokalizacja
siedziby Wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie jest zgodna z wymogami
określonymi w SZOOP oraz Regulaminie konkursu. Wskazana we wniosku siedziba
Wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej – główne miejsce prowadzenia
działalności znajdują się na terytorium województwa podlaskiego. Przedmiotowe
informacje muszą mieć potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.
W przypadku, gdy z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie wynika, iż
główna siedziba Wnioskodawcy znajduje się poza granicami administracyjnymi
województwa podlaskiego, wniosek zostaje automatycznie odrzucony.
W zakresie przedmiotowego kryterium sprawdzane jest również, czy Wnioskodawca nie
uzyskał wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.1 w zakresie promocji gospodarczej.
Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie na
udział w maksymalnie dwóch wydarzeniach w ciągu jednego roku kalendarzowego. Po
przekroczeniu tego limitu warunek kryterium zostanie oceniony negatywnie.
Kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o dofinansowanie w oparciu
o treści wniosku o dofinansowanie oraz fakultatywne lub wymagane załączniki
i oświadczenia Wnioskodawcy.
2.

Niezgodność z tym kryterium powoduje automatyczne odrzucenie wniosku.
Projekt spełnia wymóg maksymalnej wartości wsparcia oraz maksymalnego
poziomu dofinansowania
Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań:
 projekt spełnia wymóg maksymalnej wartości wsparcia określony w Regulaminie
konkursu lub SZOOP obowiązującym na moment ogłoszenia konkursu;
 poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z Regulaminem konkursu lub
SZOOP;
W ramach kryterium dokonuje się weryfikacji, czy wartość wsparcia oraz poziom
wnioskowanego dofinansowania udzielona na podmiot mieści się w limitach podanych w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020 (SZOOP) oraz
Regulaminie konkursu.
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Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może przekraczać limitów określonych
w Regulaminie konkursu, zarówno jeżeli chodzi o wartość nominalną (na jeden podmiot),
jak również udział wnioskowanego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych
projektu. Jeżeli Wnioskodawca konstruując budżet projektu, zakłada i wskazuje wydatki,
których poziom przekracza założone limity, 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 dopuszczalny poziom dofinansowania
uzależniony jest oraz rodzaju podmiotu biorącego udział w projekcie, a w przypadku
przedsiębiorstw od jego statusu (wielkości). 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.

3.

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o dofinansowanie
oraz powinno zostać utrzymane do końca okresu realizacji projektu.
Termin i okres realizacji projektu
Czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu
jest zgodny z zapisami Regulaminu Konkursu?
W ramach kryterium weryfikowane jest, czy wskazane przez Wnioskodawcę terminy
rozpoczęcia, zakończenia oraz okres realizacji projektu są zgodne z zasadami działania
i Regulaminem konkursu.
Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie
realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności
wydatków, o której mowa w art. 65 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006. Oceniający sprawdza także, czy projekt nie został fizycznie
zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem do IOK wniosku
o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 tego typu projekt nie może zostać wybrany do
wsparcia.
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, za rozpoczęcie realizacji projektu
należy rozumieć datę poniesienia pierwszego wydatku (kwalifikowalnego lub
niekwalifikowalnego) w ramach projektu (dotyczy również prac przygotowawczych),
datę podpisania umowy z wykonawcą lub datę podpisania Umowy o dofinansowanie
(w zależności od tego, która data jest wcześniejsza), zgodną z wnioskiem
o dofinansowanie projektu. Natomiast za termin finansowego zakończenia realizacji
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Projektu należy rozumieć datę dokonania przez Beneficjenta ostatniego wydatku
w ramach Projektu (dokonanie płatności za ostatnią fakturę/inny dokument księgowy
o równoważnej wartości dowodowej). Zgodnie z warunkami niniejszego konkursu,
planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu (pkt V.2 wniosku
o dofinansowanie) nie może przekroczyć daty: 31 grudnia 2018 r.
W przypadku wskazania przez Wnioskodawcę terminów niezgodnych z wymogami
konkursu, wniosek jest odrzucany z powodu nie spełnienia kryterium formalnego
obligatoryjnego.

4. KRYTERIA
MERYTORYCZNE
(OBLIGATORYJNE)

DOPUSZCZAJĄCE

OGÓLNE

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 dopuszczających ogólnych eliminuje projekty, które nie realizują minimalnych
założeń programowych wynikających z celów RPOWP lub celów poszczególnych osi
priorytetowych. Często są to projekty, których niektóre rezultaty (efekty) są sprzeczne z celami
RPOWP.
Ocena przeprowadzana jest metodą zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi
Tak, Nie lub w sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu
projektu Nie dotyczy). Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku,
gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące
(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu
projektu). W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi Nie w ramach oceny
kryteriów merytorycznych dopuszczających ogólnych oraz szczególnych, wniosek jest
odrzucany z powodu nie spełnienia kryteriów merytorycznych dopuszczających.
Lp. Kryterium
1. Uzasadnienie konieczności realizacji projektu
Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz potrzebę jego finansowania
środkami publicznymi?
Czy określone przez Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z celami
Osi/Działania/Poddziałania?
Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?
W ramach kryterium weryfikowane jest uzasadnienie realizacji projektu – uzasadnienie
z punktu widzenia Wnioskodawcy, z punktu widzenia celów Działania/Osi
Priorytetowej oraz celów RPOWP 2014-2020. Wnioskodawca powinien wskazać
podstawę podjęcia decyzji o realizacji projektu, wyartykułować i opisać cele realizacji
projektu. Uzasadnienie powinno mieć poparcie w faktach i liczbach oraz być wynikiem
przeprowadzonych analiz. Niewystarczające są ogólne stwierdzenia i truizmy.
Wnioskodawca powinien uzasadnić czy grupa docelowa wydarzenia będącego
przedmiotem
realizacji
projektu
jest
zbieżna
z
grupą
docelową
Wnioskodawcy/przedsiębiorstw biorących udział w projekcie oraz w sposób
wiarygodny opisać korzyści, które ma przynieść udział w wydarzeniu.
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Wnioskodawca powinien także opisać, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się
do realizacji celów Działania/Osi Priorytetowej, a także w sposób wiarygodny
przedstawić uzasadnienie potrzeby dofinansowania projektu środkami publicznymi.
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 Beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie
nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu.
Na etapie oceny merytorycznej będzie możliwość korekty w zakresie uzupełnienia
wskaźników we wniosku/skorygowania ich wartości docelowych do poziomu
uzasadnionego zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz ewentualnymi wyjaśnieniami.
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.

2.

Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie (np. pkt. IV.1, IV.2, IV.3, IV.5, IV.6, V.) oraz konspekcie.
Kwalifikowalność wydatków projektu
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania
projektu w ramach działania/poddziałania/konkursu?
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są
identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu
projektu?
Czy wydatki kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane?
Czy wnioskodawca prawidłowo zastosował metodologię rozliczania wydatków
w oparciu o stawki ryczałtowe (jeśli dotyczy)?
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów
projektu?
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności
planowanych wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie
z Beneficjentem 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.
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Sam rodzaj wydatku nie świadczy jeszcze o jego kwalifikowalności. Trzeba pamiętać,
że wydatek będzie kwalifikowalny nie tylko, gdy będzie zgodny z kategoriami
wydatków określonymi w Regulaminie konkursu, 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 tj. działań, które są zgodne z zakresem
projektu oraz wybranych przez Wnioskodawcę wydarzeń (imprez/targów/misji).
Wnioskodawca jest także zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej
konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym wydarzeniem.
Te kwestie oceniane są w ramach niniejszego kryterium. Osoba oceniająca dokonuje
oceny w powyższym zakresie w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie oraz
załącznikach. 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 niezbędności.
Warunkiem kwalifikowalności kosztów pośrednich (jeśli dotyczą specyfiki projektu)
jest akceptacja przedstawionej, na etapie składania wniosku o dofinansowanie,
szczegółowej metodologii, w oparciu o którą należy dokonać sprawiedliwej, rzetelnej
i możliwej do zweryfikowania kalkulacji określającej wysokość ryczałtu.
W przypadku określenia wydatków projektu w sposób zbyt ogólny, nieprecyzyjny,
niespójny – gdzie nie można dokonać jednoznacznej weryfikacji wydatków, osoba
oceniająca może wezwać Wnioskodawcę do:
 doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu rzeczowego projektu w stosunku do
informacji wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej;
 uzupełnienia brakującej dokumentacji potwierdzającej wartość wydatków
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie projektu.
Na omawianym etapie oceny wniosku o dofinansowanie osoba oceniająca może również
wskazać do korekty koszty w zakresie:
 zmniejszenia wartości kosztów kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku
przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych ze środków własnych;
 skorygowania błędnie obliczonej wartości kosztów kwalifikowalnych w oparciu
o stawki ryczałtowe do poziomu wynikającego z zapisów dokumentacji
konkursowej (jeśli dotyczy projektu).
W sytuacji, gdy w wydatkach kwalifikowalnych ujęto koszty nieracjonalne lub
wykluczone z możliwości dofinansowania, a ich udział w ogólnej wartości wydatków
kwalifikowanych będzie znaczący, oceniający może ocenić to kryterium negatywnie.

3.

Kryterium jest sprawdzane w szczególności na podstawie zaprezentowanych informacji
we wniosku o dofinansowanie (pkt. IV i VII) oraz załącznikach.
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi
Czy projekt nie wywoła negatywnego wpływu na realizację zasad horyzontalnych
(zrównoważony rozwój, równość szans i zapobieganie dyskryminacji, równość płci,
przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny, współpraca) wymienionych w art.
7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz w
RPOWP na lata 2014-2020?
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Kryterium weryfikuje deklaratywny i faktyczny wpływ projektu na realizację zasad
horyzontalnych. Wnioskodawca powinien wykazać związek projektu z zasadami
horyzontalnymi wynikającymi z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r oraz RPOWP 2014-2020. Ocena
wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych przez
Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie
Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z tą czy inną zasadą, jest niewystarczające.
Są projekty, które z uwagi na swój rodzaj i charakter nie wpływają pozytywnie, a ich
wpływ na daną zasadę horyzontalną jest przynajmniej 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, w tym nakierowanych na spełnienie
acquis w obszarze środowiska. Zasada zrównoważonego rozwoju przejawia się w
planowanych obszarach interwencji dotyczących w szczególności ochrony środowiska i
racjonalnego gospodarowania zasobami.
Realizacja projektów powinna obejmować stosowanie, już na etapie projektowania,
odpowiednich rozwiązań zapewniających odporność wspieranej infrastruktury na
zjawiska i problematykę spełnienia wymogów ochrony środowiska, wydajności
zasobów, dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jego skutków, odporności na
klęski żywiołowe oraz zapobieganiu ryzyku i zarządzania ryzykiem.
Równość szans i zapobiegania dyskryminacji, która gwarantuje poszanowanie praw
jednostki niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii lub
bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy
statusu społeczno-ekonomicznego. 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. Infrastruktura powstająca w ramach projektów finansowanych
z EFRR, w ramach wszystkich działań RPOWP 2014-2020, powinna być dostosowana
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, tj. tworzona zgodnie
z zasadą uniwersalnego projektowania. 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.
Należy zauważyć, że pozytywny wpływ na zasady horyzontalne polega na podjęciu
określonych działań, które przyczynią się do założonych efektów – postawa czynna,
a nie bierna.
Równość płci – zasada równości kobiet i mężczyzn jest jedną z zasad horyzontalnych
polityk Unii Europejskiej zgodnie z zapisami Traktatu Amsterdamskiego (art. 2 i 3).
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
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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. Przykładem może być zastosowanie
kryteriów środowiskowych podczas zakupów urządzeń, technologii, wykorzystanie
technologii oszczędzających w eksploatacji energię, wodę, surowce. 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.

4.

Współpraca – współpraca i partnerstwo to dwie wartości, które z uwagi na ich znaczenie
w systemie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 zostały
wskazane jako zasady horyzontalne dla RPOWP 2014-2020.
Partnerstwo
–
rozumiane
jest
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, co znajdzie wyraz np.
w dopuszczeniu tam, gdzie to możliwe, możliwości realizacji projektów partnerskich
oraz
premiowanie
inicjatyw
wspólnych,
w
szczególności
partnerstw
międzysektorowych.
Weryfikacji będą poddane przede wszystkim informacje przedstawione we wniosku
o dofinansowanie w punkcie III.7.
Pomoc publiczna w projekcie
Czy Wnioskodawca właściwie przeprowadził test pomocy publicznej i prawidłowo
zakwalifikował projekt pod względem występowania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)?
Czy Wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie/rozporządzenia pomocowe
w przypadku gdy projekt jest objęty pomocą publiczną (jeśli dotyczy)?
Czy Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające z rozporządzeń
pomocowych krajowych i unijnych (jeśli dotyczy)?
W ramach niniejszego warunku oceniający sprawdza, czy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE
zasady pomocy państwa (pomocy publicznej) mają zastosowanie do Wnioskodawcy,
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odbiorcy pomocy będącego „przedsiębiorstwem” w myśl przepisów unijnych. Należy
pamiętać, że o stosowaniu zasad pomocy publicznej nie decyduje to, czy dany podmiot
utworzono w celu generowania zysków, ale przede wszystkim fakt oferowania na rynku
towarów i usług.
Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej, szczegółowy
opis analizy w tym zakresie należy zawrzeć w konspekcie, natomiast we wniosku
o dofinansowanie przedstawić jedynie jej wynik. Przy analizie należy uwzględnić zapisy
Komunikatu Komisji – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w
rozumieniu art. 107 ust.1 TFUE, dostępny na stronie internetowej
www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce Jak skorzystać z programu/Pobierz wzory
dokumentów/Składanie wniosku.
Przewidziana jest możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia brakującego
testu pomocy publicznej, przy czym wynik testu nie może prowadzić do zmiany
pierwotnej deklaracji we wniosku o dofinansowanie co do wystąpienia/nie wystąpienia
pomocy publicznej w projekcie.
Wskazany wyżej wymóg opisania testu pomocy publicznej nie dotyczy przedsiębiorstw,
gdyż ich wsparcie w ramach konkursu stanowiło 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.
Zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis nie jest wymagane spełnienie „efektu
zachęty”, w związku z powyższym wydatki bezpośrednio związane z realizacją
wydarzenia, poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie mogą być
kwalifikowane, o ile zostanie spełniony warunek, iż wydarzenie, w którym uczestniczył
Wnioskodawca, nie odbyło się wcześniej niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

5.

Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie (pkt III.4, VII) oraz załącznikach.
Informacje zawarte w różnych częściach wniosku są ze sobą spójne
i jednoznaczne
Czy informacje niezbędne do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte
w dokumentach złożonych w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz czy
możliwe jest dokonanie na ich podstawie oceny projektu w ramach wymaganych
kryteriów merytorycznych?
Kryterium spójności odnosi się do oceny, czy informacje w złożonym wniosku oraz
załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie występują sprzeczności wewnątrz
poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania tego kryterium jest zabezpieczenie
jednoznaczności opisu projektu, jego założeń, działań i rezultatów.
W przypadku niespójności istotnych treści wniosku/załączników nie dających
możliwości dokonania obiektywnej, jednoznacznej oceny wniosku, osoba oceniająca

- 12 -

może zwrócić się o złożenie wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności występującej
w ramach złożonej dokumentacji aplikacyjnej, o ile nie wpłynie to na ocenę kryteriów
różnicujących.
Trzeba podkreślić, że negatywna ocena każdego kryterium nie musi wynikać
z przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji i dokumentów, które wskazują na
wystąpienie niezgodności. Kryterium zostanie uznane za niespełnione w sytuacji, kiedy
oceniający po mimo wyjaśnień nie będzie w stanie potwierdzić zgodności wniosku
z danym kryterium ze względu na brak odpowiednich informacji lub niejednoznaczność
lub sprzeczność podanych w informacji.

5. KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE
W ramach tej grupy kryteriów ocena polega na określeniu stopnia zgodności projektu z celami,
założeniami i preferencjami określonymi dla poszczególnych działań/poddziałań wynikającymi
bezpośrednio z treści RPOWP oraz Umowy Partnerstwa. Poprzez zastosowanie
zerojedynkowej oceny kryteriów (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak, Nie
lub w sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu
Nie dotyczy), mamy pewność, że dofinansowane nie zostaną projekty, które albo są sprzeczne
z celami programu albo nie przyczyniają się do osiągnięcia założonych wskaźników – są
neutralne. Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi
na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem
sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). Według
założeń systemu wyboru projektów wnioski, które są zgodne z kryteriami dopuszczającymi
szczególnymi posiadają minimalną akceptowaną jakość – są zgodne z celami osi priorytetowej
i przyczyniają się do realizacji tych celów.
Lp.
1.

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne
Innowacyjność promowanej oferty
Czy opisana została innowacyjność produktów Wnioskodawcy, które obecnie lub
w przyszłości mogą stanowić przedmiot eksportu?
W ramach kryterium sprawdzone zostanie, czy Wnioskodawca/podmioty
uczestniczące w realizacji projektu posiadają innowacyjne produkty (wyroby, usługi),
które są już przedmiotem eksportu lub mają potencjał, żeby stanowić przedmiot
eksportu. Wnioskodawca powinien odnieść się do posiadanej oferty, czy jest ona
konkurencyjna, tzn. czy jest zdolna skutecznie konkurować z innymi produktami
(wyrobami lub usługami) tej samej branży występującymi na rynku
międzynarodowym.
W ramach oceny kryterium liczyć się będzie również poziom innowacyjności danego
rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa, dla jego
unowocześnienia i poprawy jego konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
W związku z tym w trakcie oceny projektu w ramach przedmiotowego kryterium
będzie brane pod uwagę czy proponowane rozwiązania cechuje wystarczający stopień
innowacyjności. Analiza przeprowadzona przez Wnioskodawcę ma potwierdzić, iż
promowana oferta charakteryzuje się potencjałem i możliwościami osiągnięcia
przewag konkurencyjnych wynikających przykładowo z wyższej jakości czy lepszych
warunków sprzedaży (np. niższej ceny, lepszych warunków dostaw, lepszego systemu
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2.

obsługi odbiorców produktów), w porównaniu z produktami oferowanymi na rynku
międzynarodowym.
Międzynarodowy charakter wydarzenia
Czy projekt dotyczy wydarzenia odbywającego się za granicą lub adresowanego do
odbiorców zagranicznych lub o charakterze międzynarodowym (w przypadku
wydarzenia odbywającego się w kraju osoby/podmioty uczestniczące muszą
reprezentować co najmniej 3 różne kraje włączając Polskę)?
Udział w wydarzeniach określonych w przedmiocie konkursu w ramach Poddziałania
1.4.1 ma na celu między innymi zebranie kontaktów wśród przedsiębiorców
odwiedzających dane wydarzenie oraz dostarczenie przedstawicielom podlaskich firm
możliwości znalezienia partnerów handlowych. Wybór odpowiedniego wydarzenia
powinien zależeć głównie od specyfiki działalności Wnioskodawcy oraz zakresu
doświadczenia związanego z eksportem. Jeżeli podlaski podmiot jest na etapie
poszukiwania importera i nie ma zbyt dużego doświadczenia na rynku zagranicznym,
warto w pierwszej kolejności rozważyć udział w targach branżowych o charakterze
międzynarodowym, na których wystawiają się eksporterzy poszukujący importera.
Warto się jednak upewnić, czy dane imprezy nie mają charakteru lokalnego, gdzie
wystawiają się polscy importerzy, którzy poszukują dystrybutorów w danym mieście,
czy regionie. Pozwoli to ocenić, czy uczestniczy w nich wystarczająca liczba
zagranicznych przedsiębiorstw, co w zasadzie będzie gwarantowało międzynarodowy
charakter targów.
W zakresie oceny kryterium sprawdzane jest czy przedmiotowy projekt przewiduje
w harmonogramie i dołączonym konspekcie uczestnictwo w wydarzeniach
o charakterze ponadnarodowym. Oceniający na podstawie przedłożonych
dokumentów oraz stron internetowych organizatorów wydarzeń weryfikuje spełnienie
następujących warunków:
 wydarzenie zorganizowane jest poza terytorium RP;
 wydarzenie zorganizowane na terytorium RP skierowane jest do odbiorców
zagranicznych.

3.

W przypadku udziału Wnioskodawcy w krajowych wydarzeniach sprawdzane jest czy
osoby/podmioty uczestniczące w wydarzeniu reprezentują co najmniej 3 różne kraje
włączając Polskę. W przypadku wizyt studyjnych i misji gospodarczych wymagany
jest natomiast udział przedstawicieli z co najmniej 2 krajów. Uczestnictwo
przedstawicieli innych państw w wybranych wydarzeniach jest założeniem niniejszego
konkursu, w związku z tym w sytuacji nie spełnienie tego warunku projekt zostaje
rozpatrzony negatywnie.
Promocja gospodarcza regionu
Czy w projekcie przewidziano realizację działań promocyjnych województwa
podlaskiego (obejmujących herb lub oficjalne logo promocyjne województwa
podlaskiego)?
Celem poddziałania/konkursu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom/podmiotom
zamierzającym uczestniczyć w wydarzeniach krajowych i zagranicznych, dążących
bezpośrednio
do
promowania
marek
produktowych
(wyrobów/usług)
Wnioskodawców, a tym samym do podejmowania działań promocyjnych
województwa podlaskiego. Realizacja projektu powinna pozytywie wpłynąć na
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rozpoznawalność i wizerunek podlaskich produktów i usług oraz kreowanie wizerunku
województwa podlaskiego.
Wszystkie przedsięwzięcia dotyczące promocji województwa podlaskiego mają za
zadanie wykreować spójny oraz pozytywny wizerunek gospodarczy województwa
podlaskiego, budować pozytywne skojarzenia z regionem oraz rozpoznawalność marki
„Województwo Podlaskie” na rynkach zagranicznych. Wspieranie promocji
produktów (wyrobów, usług, osiągnięć know-how), które mają szanse stać się
markami regionu, sprzyjać będzie kreowaniu jego wizerunku jako obszaru oferującego
nowoczesne, a zarazem unikalne towary i usługi, w którym rodzą się innowacyjne idee.
Na etapie oceny weryfikowane będzie czy zaplanowane działania promocyjne będą
przyczyniać się nie tylko do wypromowania produktów/usług, które ze względu na
swoją jakość, unikatowe walory reprezentują znaczny poziom konkurencyjności, ale
także przyczynią się do promocji gospodarczej województwa podlaskiego.
Wnioskodawca powinien przedstawić jakie działania promocyjne będzie podejmował
i w jaki sposób ujęty w nich zostanie kontekst promocji gospodarczej województwa.
Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania i konkretne narzędzia służące
temu celowi.

6. KRYTERIA
MERYTORYCZNE
RÓŻNICUJĄCE)

SZCZEGÓŁOWE

(KRYTERIA

Kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące) mają charakter punktowy.
Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie
wszystkich kryteriów merytorycznych dopuszczających. Ocena poszczególnych kryteriów
skutkuje przyznaniem projektowi określonej liczby punktów. Celem oceny w ramach tej grupy
kryteriów jest uszeregowanie projektów według ilości uzyskanych punktów w stosunku
do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania dla danego typu projektu (od tych,
które uzyskały największą liczbę punktów do najniżej ocenionych).
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska
co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w Karcie oceny formalnomerytorycznej.
Lp.
1.

Opis kryterium
Wkład środków prywatnych
Ocena kryterium:
 1 punkt za 1 p.p. podwyższenia wkładu własnego Wnioskodawcy w odniesieniu
do minimalnego wymaganego wkładu.
 0 pkt – wkład własny nie został podwyższony w stosunku do minimalnego
wymaganego wkładu.
Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium: 15 pkt.
Opis kryterium:
Z punktu widzenia celów RPOWP 2014-2020, zwiększenie wkładu prywatnego
w realizowanych inwestycjach przyczynia się wprost do większej efektywności
wsparcia tych inwestycji. Im większy będzie udział środków prywatnych w
realizowanych projektach, tym większa będzie całkowita wartość zrealizowanych
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inwestycji z udziałem wsparcia z RPOWP 2014-2020. Większa liczba przedsiębiorstw
zostanie wsparta w zakresie inwestycji i większa liczba przedsiębiorstw otrzyma
dotacje, co przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu dla
Poddziałania 1.4.1.
Z punktu widzenia Wnioskodawcy kryterium wprowadza prostą zależność: mniejszy
udział wnioskowanej dotacji w kosztach kwalifikowanych projektu to większe szanse
na jej uzyskanie. Dla ogółu Wnioskodawców wprowadzone kryterium skutkować
będzie większą dostępnością wsparcia. Więcej projektów uzyska wsparcie i łatwiej
będzie uzyskać dofinansowanie. Założono także, że kryterium powinno skłaniać
Wnioskodawców do planowania bardziej efektywnych i racjonalnych przedsięwzięć
inwestycyjnych (bez efektu rozrzutności). Podstawą do przyznania punktów w ramach
kryterium jest wielkość wkładu własnego Wnioskodawcy w stosunku do minimalnego
wkładu określonego w Regulaminie konkursu. Im większy będzie udział środków
własnych, tym mniejsza będzie wartość dofinansowania. W przypadku kiedy
Wnioskodawca będzie się ubiegał o maksymalną możliwą wysokość dofinansowania,
zapewniając minimalny wkład własny, projekt otrzyma 0 punktów. Aby otrzymać
maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium, Wnioskodawca powinien
podwyższyć wkład środków prywatnych o 15% w stosunku do minimalnego
wymaganego wkładu.
W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, rekomenduje się stosowanie
jednakowych poziomów podwyższenia wkładu własnego, jednakże w sytuacji gdy
każdy z podmiotów podwyższy wkładu własny o inną wartość procentową, ostateczna
liczba punktów zostanie określona w oparciu o średnią ważoną, proporcjonalnie do
wartości kosztów kwalifikowanych przypadających danemu podmiotowi.

2.

Przykład
Wnioskodawca spełniający kryteria małego przedsiębiorcy zamierza wziąć udział
w międzynarodowych targach. Wnioskowany poziom dofinansowania został
określony na poziomie 70%, a więc deklarowany wkład środków prywatnych to 30%.
Minimalny poziom wkładu własnego zgodnie z Regulaminem konkursu w przypadku
małych przedsiębiorstw wynosi 15%.Wnioskodawca podwyższył ten wkład o 15p.p.,
a więc w ramach kryterium otrzyma 15 punktów [(30p.p.-15p.p.)*1p=15 p.p.*1p = 15).
Wpisywanie się projektu w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji
Ocena kryterium:
Projekt przyczynia się do rozwoju sektorów gospodarki wskazanych w ,,Planie rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na
lata 2015-2020+”.
Skala punktowa:
 projekt przyczynia się do rozwoju „rdzenia specjalizacji” lub „łańcucha
wartości” na rzecz „rdzenia specjalizacji” – 15 pkt;
 projekt przyczynia się do rozwoju „specjalizacji wschodzących” – 10 pkt.
Punkty nie podlegają sumowaniu.
0 pkt – projekt nie przyczynia się do rozwoju ww. sektorów.
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 15 pkt.
Premiowane będą projekty, których realizacja przyczyni się do rozwoju sektorów
gospodarki „rdzenia specjalizacji” (wraz z łańcuchem wartości na rzecz „rdzenia
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specjalizacji”) lub do rozwoju „specjalizacji wschodzących” wskazanych w ,,Planie
rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa
podlaskiego na lata 2015-2020+(RIS3).”
Zgodnie z RIS3 rdzeń specjalizacji stanowią:
1) przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości:
 wydajne, precyzyjne rolnictwo,
 przemysł spożywczy, w szczególności produkcja i przetwórstwo mleka,
 żywność wysokiej jakości, żywność tradycyjna,
 logistyka, dystrybucja, robotyka i TIK na potrzeby sektora rolnospożywczego,
 inne powiązane,
2) przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem
wartości:
 przetwórstwo metali,
 produkcja maszyn i urządzeń, w szczególności maszyn na potrzeby
rolnictwa, przemysłu spożywczego i leśnictwa,
 produkcja statków i łodzi z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów,
konstrukcji i oprzyrządowania,
 robotyka, TIK na potrzeby sektora,
 inne powiązane,
3) sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości:
 diagnostyka chorób cywilizacyjnych,
 genetyka i biologia molekularna,
 wytwarzanie produktów leczniczych,
 nowoczesne metody terapii, w tym leczenia bezpłodności,
 technologie inżynierii medycznej, biotechnologia/bioinformatyka, TIK
w medycynie,
 medycyna regeneracyjna, srebrna gospodarka,
 rehabilitacja, fizykoterapia, turystyka zdrowotna,
 implanty medyczne,
 inne powiązane,
4) ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości:
 ekoinnowacje,
 ekorozwój (np. inżynieria ekologiczna, badania nad bioróżnorodnością,
ekoturystyka),
 rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne,
 zrównoważone pozyskiwanie i przetwarzanie drewna oraz innych surowców,
 OZE w modelu rozproszonym, produkcja urządzeń do wytwarzania energii z
OZE,
 budownictwo ekologiczne, zasobo- i energooszczędne, produkcja domów
modułowych, produkcja na potrzeby budownictwa,
 inne powiązane, w tym TIK na rzecz ekologii.
Sektory gospodarki stanowiące inteligentne specjalizacje nie są definiowane przez
grupy PKD, aby nie pominąć istotnych działalności tworzących rzeczywiste
powiązania gospodarcze, niekoniecznie odzwierciedlone w klasyfikacji
administracyjnej i statystycznej.
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Punkty otrzymają również projekty przyczyniające się do rozwoju specjalizacji
wschodzących. Specjalizacje wschodzące zostały określone jako sektory objęte
Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami, nieuwzględnione w rdzeniu regionalnych
inteligentnych specjalizacji, a także pozostałe sektory wykazujące regionalny wzrost
zatrudnienia znacznie przewyższający dynamikę krajową.
Zgodność projektu z RIS3 będzie weryfikowana na podstawie informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie oraz konspekcie. Wnioskodawca powinien przedstawić
informacje wskazujące na powiązanie przedmiotu projektu z konkretnymi obszarami
zaliczanymi do inteligentnych specjalizacji z obszaru rdzenia (a więc wskazanych
sektorów i ich łańcuchów wartości) lub specjalizacji wschodzących. Wpływ projektu
na rozwój regionalnych specjalizacji powinien być jednoznaczny i wiarygodny.

3.

W ramach konkursu istnieje również możliwość wsparcia innych sektorów poza
rdzeniem i specjalizacjami wschodzącymi, jednakże nie będą one premiowane
w ramach oceny.
Wpisywanie się projektu w priorytetowe zagraniczne rynki geograficzne
Ocena kryterium:
Celem projektu jest promocja i nawiązywanie relacji gospodarczych na priorytetowych
zagranicznych rynkach geograficznych określonych w „Strategii Promocji
Gospodarczej Województwa Podlaskiego” (Promocja submarki gospodarczej).
Skala punktowa:
 projekt przyczynia się do promocji i nawiązywania relacji gospodarczych na
ww. rynkach – 10 pkt;
 projekt nie przyczynia się do promocji i nawiązywania relacji gospodarczych
na ww. rynkach – 0 pkt;
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 10 pkt.
Promocja gospodarcza województwa podlaskiego obejmuje promocję wizerunkową
oraz promocję bezpośrednią potencjału gospodarczego regionu wśród potencjalnych
inwestorów (w tym zagranicznych) oraz firm zainteresowanych intensyfikacją
współpracy gospodarczej. Dążenie do realizacji promocji regionalnej przyczyniło się
do wyłonienia priorytetowych zagranicznych rynków geograficznych, które zostały
opracowane z myślą o obszarach docelowych działań promocji gospodarczej
Województwa Podlaskiego.
W dokumencie „Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego”
(rozdział 9) określono priorytetowe zewnętrzne zagraniczne rynki geograficzne, które
powstały w wyniku analizy eksportu regionu, napływu kapitału zagranicznego, analizy
sondażu przeprowadzonego wśród podlaskich przedsiębiorców oraz w wyniku
opracowań IBnGR i PAIiH. Z punktu widzenia perspektyw rozwoju regionu wskazany
jest napływ inwestycji z krajów mających wysokie technologie i wykształconą kulturę
biznesową. Wybór zagranicznych rynków geograficznych został określony dla
poszczególnych obszarów promocji, tj. inwestycji, eksportu, promocji submarki
gospodarczej regionu.
Oceniający na podstawie przedłożonej dokumentacji zweryfikuje czy zaplanowany
projekt przyczyni się do nawiązania relacji gospodarczych z państwami z obszarów
priorytetowych wymienionych ww. Strategii, a tym samym czy pozytywnie wpłynie
na promocję gospodarczą województwa podlaskiego. Wnioskodawca powinien
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4.

w sposób jasny i wiarygodny uzasadnić taki wpływ, mając w szczególności na
względzie zakładane efekty realizacji projektu.
Partnerstwo
Ocena kryterium:
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy projekt jest realizowany
w ramach partnerstwa.
Skala punktowa:
 partnerstwo z udziałem co najmniej 15 przedsiębiorstw – 25 pkt;
 partnerstwo z udziałem co najmniej 10 przedsiębiorstw – 20 pkt;
 partnerstwo z udziałem co najmniej 5 przedsiębiorstw – 15 pkt;
 partnerstwo z udziałem co najmniej 2 przedsiębiorstw – 5 pkt.
Punkty nie podlegają sumowaniu.
0 pkt – projekt realizowany samodzielnie.
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 25 pkt.

5.

W ramach kryterium oceniający zweryfikuje na podstawie wniosku o dofinansowanie
oraz załączników czy projekt jest realizowany samodzielnie czy w ramach
współudziału przedsiębiorstw lub innych podmiotów. Punkty w ramach niniejszego
kryterium przyznawane będą w zależności od liczby przedsiębiorstw sektora MŚP,
biorących udział w projekcie. Należy mieć na względzie, iż przedsiębiorstwo musi
„wnieść” do projektu co najmniej zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub
finansowe. Udział przedsiębiorstwa w realizacji projektu nie może mieć charakteru
symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Liczba przedsiębiorstw wspartych
w ramach realizacji projektu musi znaleźć również odzwierciedlenie
we wskaźnikach wybranych do monitorowania.
Przedmiot projektu
Ocena kryterium:
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie czy przedmiotem projektu jest:
 udział w krajowych i zagranicznych targach/wystawach branżowych
w charakterze wystawcy – 20 pkt;
 wizyty studyjne i misje zagraniczne – 15 pkt;
 organizacja zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego –
ukierunkowanych na przyjęcie wizyt potencjalnych zagranicznych partnerów
handlowych – 10 pkt;
 udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze
międzynarodowym – 0 pkt.
Punkty nie podlegają sumowaniu.
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 20 pkt.
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów związanych
w szczególności z udziałem przedsiębiorstw sektora MŚP w charakterze wystawcy
w krajowych lub zagranicznych targach i wystawach oraz zagranicznych misjach
gospodarczych – stąd też projekty obejmujące ten zakres będą najwyżej punktowane w
ramach niniejszego kryterium. Udział w tym wydarzeniach oprócz promocji podlaskich
przedsiębiorstw będzie się przyczyniać do promocji gospodarczej całego regionu.
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Najwyższą liczbę punktów (20 pkt) otrzymają projekty w ramach których
Wnioskodawca weźmie udział w krajowych lub zagranicznych targach/wystawach
w charakterze wystawcy. Stanowią one jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych
elementów promowania na rynku nowej technologii lub innowacyjnego produktu,
dlatego też główny nacisk poddziałania kładziony jest na tego typu wydarzenia.
Kolejne podjęte działania przez Wnioskodawcę są mniej punktowane, jednakże
również istotne z punktu widzenia celów konkursu.
Premiowane będą również wyjazdy na misje gospodarze, jak również wystawy, które
zostaną zorganizowane na terenie województwa podlaskiego – wymogiem w tym
przypadku jest również zapewnienie międzynarodowego charakteru wydarzenia.

6.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie przedłożonej dokumentacji
aplikacyjnej, ogólnie dostępnych źródeł, stron internetowych wydarzeń itp.
W przypadku projektów wykorzystujących dwa różne wydarzenia, punkty zostaną
przyznane za najwyżej punktowany aspekt (punkty w ramach kryterium nie podlegają
sumowaniu).
Korzyści wynikające z udziału w targach
Ocena kryterium:
Ocenie podlegać będą korzyści wynikające z realizacji projektu – zakładane rezultaty
w postaci podpisanych listów intencyjnych, kontraktów handlowych, wzrostu sprzedaży
eksportowej. Warunkiem przyznania punktów jest wybór odpowiedniego wskaźnika do
monitorowania.
Skala punktowa:
 efektem realizacji projektu będzie wzrost sprzedaży eksportowej o co najmniej
1% w stosunku do ostatniego roku poprzedzającego realizację projektu lub
rozpoczęcie sprzedaży eksportowej – 10 pkt.;
 efektem realizacji projektu będzie zawarcie kontraktów handlowych – 5 pkt;
 efektem realizacji projektu będzie podpisanie listów intencyjnych – 2 pkt.
Punkty podlegają sumowaniu.
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 10 pkt.
Pożądanym rezultatem realizacji dofinansowanych projektów jest nabycie nowych
kontaktów, rozpoczęcie/wzrost sprzedaży eksportowej, zawarcie nowych kontraktów
handlowych oraz podpisanie listów intencyjnych, co zobrazowane powinno być
odpowiednimi wskaźnikami rezultatu. W ramach kryterium oceniający przyzna punkty
na podstawie opisu i deklaracji przedstawionych zarówno we wniosku
o dofinansowanie, jak i konspekcie.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania punktów w ramach przedmiotowego
kryterium jest wybór do monitorowania następujących wskaźników rezultatu –
specyficznych dla projektu:
 Wzrost sprzedaży eksportowej;
 Liczba zawartych kontraktów handlowych;
 Liczba podpisanych listów intencyjnych.
W przypadku wskaźnika Wzrost sprzedaży eksportowej sprzedaż eksportowa
rozumiana jest jako sprzedaż poza granice państwa polskiego, w tym również sprzedaż
wewnątrzwspólnotowa (sprzedaż do innych krajów UE). Jest to wskaźnik „przed-po”
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oddający część wzrostu sprzedaży eksportowej, który jest bezpośrednią konsekwencją
realizacji projektu. Warunkiem przyznania punktów jest rozpoczęcie sprzedaży
eksportowej (wartość w roku 2017 wynosiła 0) lub wzrost sprzedaży eksportowej o co
najmniej 1% w stosunku do wartości osiągniętej w roku 2017, wykazany najpóźniej 2
lata po zakończeniu realizacji projektu.

7.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, aby otrzymać punkty z tytułu
wzrostu sprzedaży eksportowej co najmniej o 1%, spełnienie przedmiotowego
warunku musi zostać wykazane na poziomie grupy przedsiębiorstw lub przynajmniej
1 przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie musi rozpocząć działalność eksportową.
Komplementarność projektu z Programem Operacyjnym Polska Wschodnia
Ocena kryterium:
Ocenie podlega czy Wnioskodawca opracował strategię inwestycyjną dotyczącą
internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa w ramach Działania 1.2
Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
a projekt jest elementem jej wdrażania.
Skala punktowa:
 tak – 5 pkt;
 nie – 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 5 pkt.
Ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada kompleksową, indywidualnie
przygotowaną do wdrożenia koncepcję nowego modelu biznesowego związanego
z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy
rynek zagraniczny, w oparciu o internacjonalizację jego działalności. Tym samym, czy
projekt, o którego dofinansowanie ubiega się Wnioskodawca jest kontynuacją lub
odzwierciedleniem takiej koncepcji dofinansowanej w ramach Działania 1.2
Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Związek/komplementarność przedmiotowego projektu należy wykazać i opisać w pkt
IV.7 Komplementarność wniosku o dofinansowanie oraz dostarczonej dokumentacji.
Należy wskazać numer projektu realizowanego/zrealizowanego w ramach Działania
1.2, jego tytuł, wartość, stan jego realizacji oraz wiarygodne uzasadnienie
potwierdzające komplementarność z projektem ubiegającym się o wsparcie w ramach
Poddziałania 1.4.1 RPOWP.
W przypadku projektów realizowanych z udziałem mniej niż 5 przedsiębiorstw
przynajmniej 1 musi spełniać warunek kryterium, aby uzyskać punkty w ramach oceny.
W przypadku projektów realizowanych z udziałem co najmniej 5 przedsiębiorstw
przynajmniej 2 przedsiębiorstwa muszą spełniać warunek kryterium, aby uzyskać
punkty w ramach oceny projektu.
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