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Kryteria szczegółowe wyboru projektu 

Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie 
 

 
 

Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych 
Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy    

Priorytet Inwestycyjny: 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

Cel szczegółowy: Zapewnienie dostępu do usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników 
Schemat: Zapewnienie dostępu do usług rozwojowych przez sektor MŚP w zakresie usług szkoleniowych i doradczych 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 8.5.1  

B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie 

projektu w odpowiedzi na dany konkurs. 

Ocenie podlega złożenie nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach danego konkursu. W przypadku projektów partnerskich kryterium 
dotyczy wyłącznie Lidera projektu. Złożenie więcej niż jednego wniosku 
o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem 
wszystkich projektów przez niego złożonych. 
W ramach konkursu dofinansowanie uzyska tylko jeden projekt. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru wpływu wniosków. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.2 

Wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu zakłada 
realizację projektu na obszarze całego województwa kujawsko-

pomorskiego 
 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy wnioskodawca we wniosku 
o dofinansowanie założył realizację projektu na terenie całego województwa 
kujawsko-pomorskiego. Konieczność realizacji projektu na terenie województwa 
jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika 
z faktu, iż w ramach konkursu dofinansowanie uzyska tylko jeden projekt, w ramach 
którego Beneficjent (Operator) będzie odpowiedzialny za wsparcie MŚP poprzez 
finansowanie usług rozwojowych zgodnie z podejściem popytowym. Poprzez 
wskazane kryterium zostanie zapewniony dostęp do wsparcia w ramach projektu 
dla przedsiębiorców z obszaru całego województwa. Wskazane kryterium nie 
odnosi się do podmiotów świadczących usługi rozwojowe, ani do miejsca realizacji 
usługi rozwojowej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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B.1.3 
Wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu 

partnerskiego) posiada status Instytucji Otoczenia Biznesu 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca (i partner/rzy – jeśli dotyczy) są podmiotami 
posiadającymi status Instytucji Otoczenia Biznesu zgodnie z definicją zawartą 
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020, tj.  
przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na 
formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, 
który prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe. 
Przy czym działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości jest wymieniona jako jeden z głównych celów statutowych 
podmiotu.  
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.   
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.4 

Wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu 
partnerskiego) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu  posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie 
we wspieraniu przedsiębiorców z sektora MŚP, w świadczeniu 

usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu 
partnerskiego) są podmiotami posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie 
we wspieraniu przedsiębiorców z sektora MŚP. Ze względu na charakter wsparcia 
w ramach Poddziałania 8.5.1 i planowany sposób jego udzielania przedsiębiorcom, 
niezbędne jest, aby Beneficjent (Operator) oraz partner posiadał duże 
doświadczenie w świadczeniu usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych na 
rzecz MŚP.  
Posiadanie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego oraz doświadczenia 
w obsłudze MŚP gwarantuje prawidłowe wdrażanie programu wsparcia, wysoką 
jakość świadczonych usług i sprawność obsługi przedsiębiorców oraz właściwy 
monitoring udzielonego wsparcia. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.5 

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu zapewnia 
przedsiębiorcom możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu oraz skorzystania z usług konsultacyjnych, a także usług 
doradczych polegających na analizie potrzeb rozwojowych 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zagwarantuje bieżącą 
dostępność kadry zaangażowanej w realizację projektu dla grupy docelowej, 
sprawną obsługę przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem 
z dofinansowania usług rozwojowych, w tym możliwość skorzystania z usług 
doradczych polegających na analizie potrzeb rozwojowych, zawarcie umowy 
wsparcia na miejscu i uzyskanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego, a także 
późniejsze rozliczenie otrzymanego wsparcia.   
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.6 
 

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do 
Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej, tj. 
wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 
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mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników  
 

określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.7 

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania projektu ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie przekracza 

dostępnej alokacji w ramach konkursu  

Ocenie podlega, czy w budżecie projektu wnioskowane dofinansowanie stanowi nie 
więcej niż kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach 
przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.8 
Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 

15% 

 
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.9 Projekt zostanie zakończony do 31.12.2020 r. 
Ocenie podlega, czy projekt zostanie zakończony do 31.12.2020 r. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.10 

Projekt zakłada osiągnięcie wartości docelowych wszystkich 
wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego określonych 
dla Poddziałania 8.5.1 zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy w ramach projektu założono 

osiągnięcie wartości docelowych wszystkich wskaźników produktu i rezultatu 

bezpośredniego określonych dla Poddziałania 8.5.1 zgodnie z Załącznikiem 2 do 

SZOOP „Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań”, 

w tym czy ich wartość docelowa określona w projekcie jest nie niższa niż wartość 

docelowa określona w ww. Załączniku nr 2 do SZOOP na dzień ogłoszenia konkursu.   

Ponieważ wysokość środków dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu 

odpowiada całości środków przewidzianych na finansowanie Poddziałania 8.5.1 

w ramach SZOOP RPO WK-P 2014-2020, a do dofinansowania może zostać 

wyłoniony tylko jeden projekt, wsparcie w ramach projektu powinno przyczynić się 

do osiągnięcia wszystkich zaplanowanych dla Poddziałania 8.5.1 wskaźników.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 



 Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 
 KM RPO WK-P na lata 2014-2020 

                                                                                                                                           z  dnia 1 września 2016 r. 
 

 

4 

 

B.1.11 

Mechanizm finansowania wydatków ponoszonych przez 
przedsiębiorców na usługi rozwojowe w ramach projektu został 

oparty na zasadzie refundacji kosztów usługi połączonej 
z promesą  

Ocenie podlega, czy sposób, w jaki Beneficjent (Operator) w ramach projektu 

będzie finansował wydatki przedsiębiorców ponoszone na usługi rozwojowe, został 

oparty o mechanizm refundacji kosztów usługi połączonej z promesą. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.1.12 

Projekt zakłada rozliczenia kosztów usług rozwojowych 
zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Rejestru 

Usług Rozwojowych i zweryfikowane wstępnie przez 
Administratora RUR 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy wsparcie udzielone na rzecz 
przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP będzie udzielone na 
dofinansowanie usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do RUR

1
 

oraz zweryfikowane przez Administratora RUR zgodnie Wytycznymi  Ministra 
Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników 
do zmian na lata 2014-2020. 
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku 

  

B.2 Kryteria premiujące  

 B.2.1 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w obsłudze programów 
pomocowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako Regionalna 
Instytucja Finansująca, w tym udzielaniu dofinansowania na ich 

rozwój 

Ocenie podlega posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenia w obsłudze 
programów pomocowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca

2
, w tym 

udzielaniu dofinansowania na ich rozwój. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 15 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które otrzymały 
minimum punktowe od 
obydwu oceniających  

podczas oceny spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
(punktowych) oraz 
spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują 
premię punktową 
(maksymalnie 40 

punktów). 
Projekty, które nie 
spełniają kryteriów 

premiujących, nie tracą 

 B.2.2 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w samodzielnej realizacji 
projektów lub jako lider w projekcie partnerskim ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w 

ramach Priorytetu II i/lub VI i/lub VIII 

Ocenie podlega posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenia w samodzielnej 
realizacji projektów lub jako lider w projekcie partnerskim ze środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II i/lub VI i/lub 
VIII. 

                                                           
1 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Baza dostępna będzie pod nowym adresem - uslugirozwojowe.parp.gov.pl  
2 Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującymi przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
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Punkty będą przyznawane za zakończone i rozliczone projekty w następujący 
sposób: 
10 projektów i powyżej – 15 pkt; 
5 – 9 projektów – 10 pkt; 
1- 4 projektów – 5 pkt; 
Nie – 0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

punktów uzyskanych 
w ramach oceny 

formalno-merytorycznej. 
Waga punktowa 

poszczególnych kryteriów 
premiujących określona 

jest przy definicji 
kryterium. 

   

 B.2.3 

Wnioskodawca posiada doświadczenie we wspieraniu 
przedsiębiorców z sektora MŚP w świadczeniu usług 

informacyjnych, doradczych, szkoleniowych w ramach 
Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

(KSU) 

Ocenie podlega posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenia we wspieraniu 
przedsiębiorców z sektora MŚP w świadczeniu usług informacyjnych, doradczych, 
szkoleniowych w ramach KSU. 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
 
Tak  – 10pkt; 
Nie – 0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 


