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Kryteria wyboru projektów
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP
Poddziałanie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Priorytet Inwestycyjny: 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia
Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP
Schemat: projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu związanej z promocją terenów inwestycyjnych

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

Wniosek o dofinansowanie
projektu został złożony we
właściwym terminie i do
właściwej instytucji

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie
projektu w terminie oraz do instytucji wskazanej w ogłoszeniu
o konkursie.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Ostateczna wersja wniosku
o dofinansowanie projektu

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku
o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosków
o dofinansowanie projektu. Wydruk wniosku o dofinansowanie
projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją
wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

A.2
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B. Kryteria merytoryczne – ogólne1

B.1

Kwalifikowalność
wnioskodawcy/ partnerów

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego
wnioskodawcę, tj.:
1) jednostkę samorządu terytorialnego / spółkę celową
jednostki samorządu terytorialnego (np. instytucję otoczenia
biznesu2) / jednostkę organizacyjną JST posiadającą
osobowość prawną;
2) związek
lub
stowarzyszenie
jednostek
samorządu
terytorialnego.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Wnioskodawca na moment podpisania umowy o dofinansowanie
projektu musi posiadać siedzibę/oddział na terytorium województwa
kujawsko-pomorskiego.

B.2

Prawidłowość wyboru
partnerów uczestniczących/
realizujących projekt

B.3

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania

Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.).

Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

IZRPO WK-P dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy błędów w ramach poszczególnych kryteriów o elementy wskazane przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK). Poprawa
nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu.
2 Każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:
a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (non profit) oraz
b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości.
1
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dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej

wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej na podstawie:
− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
− 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 (Dz. U.
z 2012 r. poz. 769),
− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541).
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega także:
• czy na wnioskodawcy/partnerze nie ciąży obowiązek zwrotu
pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem
wewnętrznym?
• czy wnioskodawca/partner nie jest/są przedsiębiorstwem/ami
w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych dotyczących
pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji .
Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):
Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których
mowa:
• w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
3
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•

•

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014; dalej: rozporządzenie
nr 651/2014),
w 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
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., dalej: rozporządzenie
nr 1407/2013),
w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 289 i nast.)).

Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację przedmiotu projektu
lub kodu PKD/EKD pod kątem czy działalność, której dotyczy projekt
może być wspierana w ramach działania. Wykluczenie ze wsparcia
będzie analizowane z uwzględnieniem rodzajów pomocy publicznej
właściwej dla danego projektu oraz przewidywanych rodzajów
wydatków kwalifikowanych.
Ponadto, weryfikacji podlega czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć,
które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą
odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia nr 1303/20133)
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar
objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia
nr 1303/2013.

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie
nr 1303/2013).
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B.4

Miejsce realizacji projektu

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium
województwa kujawsko-pomorskiego.
Z uwagi na typy projektów wskazane w kryterium B.8 weryfikacji
podlega, analogicznie jak w kryterium B.1, czy na moment podpisania
umowy o dofinansowanie projektu zarówno beneficjent jak
i partnerzy będą posiadać siedzibę/oddział na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego.

B.5

Załączniki do wniosku
o dofinansowanie projektu są
kompletne, poprawne
i zgodne z przepisami prawa
polskiego i unijnego oraz
wymogami Instytucji
Zarządzającej RPO WK-P
2014-2020

Ocenie podlega czy wnioskodawca
dołączył do wniosku
o dofinansowanie projektu wszystkie załączniki zgodnie z listą
załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu oraz czy
załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne
z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania
załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO
WK-P 2014-2020.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Ocena polega na sprawdzeniu czy w projekcie wystąpi pomoc
publiczna, a w przypadku jej wystąpienia czy pomoc jest zgodna z:

B.6

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/ pomocy de
minimis

• rozporządzeniem KE nr 1407/2013 i z rozporządzeniem 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 (Dz. U. poz. 488) lub
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
3 września
2015
r.
w
sprawie
udzielania
pomocy
5

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi
doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417).

B.7

B.8

Cele projektu wspierają
realizację celów określonych
w Podziałaniu 1.5.2

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi do
wsparcia w ramach
Poddziałania 1.5.2

B.9

Wskaźniki realizacji projektu

B.10

Prawidłowość określenia
wkładu własnego

Ocenie podlega:
• czy zaplanowane działania przełożą się na zwiększony poziom
handlu zagranicznego sektora MŚP?
• czy zaplanowane
zadania służą realizacji celów projektu
i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania?

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu związanej
z promocją terenów inwestycyjnych.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały
wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia.
• Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu
projektu?
• Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu?

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi:
• nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych dla projektów
nieobjętych pomocą publiczną,
• nie mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych dla projektów
objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
6
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oznacza odrzucenie wniosku)
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•

B.11

B.12

Wykonalność instytucjonalna
projektu

Kwalifikowalność wydatków

z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na
usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417),
nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych dla projektów
objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020 (Dz. U. poz. 488).

Ocenie podlega czy:
• harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia
zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur
przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji
procedur;
• wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej realizacji
projektu.

Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki
kwalifikowalności, tj.:
• czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków
(tj. między 1 stycznia 2014 r. a 30 czerwca 2023 r.,
z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej),
• czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
unijnego oraz prawa krajowego;
• czy wydatki są zgodne z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
7

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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•
•
•

•

•
•

2014-2020;
czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;
czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną
poniesione w związku z realizacją projektu;
czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny
i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów;
czy wydatki zostaną dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny
i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów,
czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione w odpowiedniej
wysokości,
czy wydatki są logicznie powiązane i wynikają z zaplanowanych
działań.

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi,
w tym:

B.13

Zgodność projektu
z politykami horyzontalnymi

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami4.
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt
powinien wykazywać pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie
każdej polityki horyzontalnej.
O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu
Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.).

4
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wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie
spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę
oceniającą za trafne i poprawne5.

Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia
została przeprowadzona poprawnie, w szczególności:
•

B.14

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

•
•
•
•

B.15

Zgodność dokumentacji
projektowej z Regulaminem
konkursu

czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie
i z uwzględnieniem
przepisów
dotyczących
projektów
generujących dochód (jeśli dotyczy)?,
czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz
wydatków niekwalifikowalnych?,
czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?,
czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych6 błędów
rachunkowych?,
czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie
z zasadami sporządzania takich analiz?,

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek
o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe7
Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w 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 odniesieniu do tych elementów projektu, w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe
wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1).
6 Istotnym błędem rachunkowym jest każdy niemieszczący się w definicji drobnych błędów rachunkowych wskazanej w Regulaminie konkursu.
5

9

Załącznik do uchwały Nr 3/2017
KM RPO WK-P na lata 2014-2020
z dnia 16 lutego 2017 roku

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

C.1.1

Zgodność projektu z planami
działań, strategiami i innymi
dokumentami

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z dokumentem pn. „Kierunki
promocji gospodarczej regionu kujawsko-pomorskiego”, stanowiącym
załącznik do Regulaminu konkursu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe
Liczba
punktów
możliwa do
uzyskania

Minimalna liczba
punktów
niezbędna do
spełnienia
kryterium

0 – 7 według
oceny

n/d

0 – 5 według
oceny

2 pkt.

Weryfikacji podlega czy projekt jest realizowany w partnerstwie:

C.2.1

Realizacja projektu
w partnerstwie

a)
b)
c)
d)

projekt nie jest realizowany w partnerstwie – 0 pkt.
projekt realizowany przez min. 3 partnerów – 3 pkt.
projekt realizowany przez min. 5 partnerów – 5 pkt.
projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Obsługi
Inwestorów
i
Eksportu
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 pkt.

Punkty uzyskane w ramach warunków a-c sumują się z punktami
uzyskanymi w ppkt d.
C.2.2

7

Realizacja wskaźników dla
Poddziałania 1.5.2

Ocenie

podlega

czy

w

Patrz przypis 1.

10

wyniku

realizacji

projektu
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wnioskodawca/partner:
•

•

•

podejmie negocjacje z przynajmniej 3 - 4 przedsiębiorcami
planującymi podjąć działalność na promowanym/ych terenie/ach
inwestycyjnym/ch w wyniku realizacji projektu – 2 pkt.
podejmie negocjacje z 5 - 9 przedsiębiorcami planującymi podjąć
działalność na promowanym/ych terenie/ach inwestycyjnym/ch
w wyniku realizacji projektu – 3 pkt.
podejmie negocjacje z 10 i więcej przedsiębiorcami planującymi
podjąć działalność na promowanym/ych terenie/ach
inwestycyjnym/ch w wyniku realizacji projektu – 5 pkt

Dowodem podjęcia negocjacji może być np. protokół sporządzony
przez instytucję przeprowadzającą pertraktacje.

C.2.3

Komplementarność z innymi
przedsięwzięciami
i kontynuacja wcześniej
rozpoczętych działań

C.2.4

Regionalne oddziaływanie
projektu

Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem
realizowanym/ zrealizowanym ze środków Unii Europejskiej lub
środków własnych. Komplementarność oznacza wzajemne
uzupełnianie/ dopełnianie się projektów – 1 pkt.
Ocenie podlega czy projekt stanowi kontynuację działań
zrealizowanych we wcześniejszych projektach:
• kontynuacja działań promocyjnych zrealizowanych w projektach
z zakresu eksportu lub inwestycji – 2 pkt.
• promocja terenów inwestycyjnych, które otrzymały wsparcie
w ramach poddziałania 5.6 RPO WK-P na lata 2007-2013 –3 pkt.
Projekty oceniane są pod kątem ich znaczenia dla budowy wizerunku
regionu, poprzez budowę jego pozycji gospodarczej. Mając na
uwadze, że promocja gospodarcza wymaga skoordynowanych działań
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o jak najszerszym oddziaływaniu terytorialnym – przyjmuje się, że im
większy jest zasięg terytorialny projektu, tym większe są możliwości
osiągnięcia wymiernych efektów i korzyści dla gospodarki regionu
oraz jej rozpoznawalności.
Ocenie podlega czy:
• projekt ma charakter regionalny – jest realizowany na terenie
gmin przynajmniej z 7 powiatów – 2 pkt.
• projekt ma charakter subregionalny – jest realizowany na terenie
gmin przynajmniej z 3 powiatów – 1 pkt.
• projekt ma charakter lokalny – 0 pkt.
W sytuacji niewywiązania się Beneficjenta, w trakcie realizacji projektu/w okresie trwałości, z warunków wynikających z kryteriów wyboru
projektów, w ramach których zobowiązany był złożyć stosowne oświadczenia/deklaracje, Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu otrzymanego
dofinansowania.
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