Załącznik do uchwały Nr 50/2358/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Kryteria wyboru projektów
Działanie: 1.4 Wsparcie Rozwoju przedsiębiorczości
Poddziałanie: 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu
Priorytet: 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm,
w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP
Schemat: Profesjonalizacja IOB – tryb pozakonkursowy

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

A. Kryteria Formalne

A.1

1

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące
przedmiotu projektu):
Ocenie podlega czy:
1) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)1 nie podlegają wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do
środków funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. 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 2019 r.
poz. 628 z późn. zm.),
2) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.

1

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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3)

4)

5)

6)

z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz
z rynkiem wewnętrznym,
dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 24
Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014
C 249/01),
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 za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.)
(dalej: rozporządzenie KE 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 KE
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, sprost. Dz. Urz. UE L330 z 3.12.2016)),
projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu
zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/20132, co oznacza że nie został on
fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od tego czy wszystkie
powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta,
projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013)
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem

2
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 L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).
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zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

A.2

Miejsce realizacji projektu

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na terytorium województwa
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie
projektu dla całości inwestycji (wszystkich kontraktów związanych z budową lub
robotami budowlanymi, dla których jest wymagane) wnioskodawca (jeśli dotyczy):
1.
A.3

Gotowość techniczna projektu do
realizacji

2.

przedłożył prawomocne zezwolenia na realizację inwestycji3 (jeżeli przedmiotem
projektu jest budowa wymagająca uzyskania takiej decyzji),
dokonał zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania oraz właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia (jeśli przedmiotem projektu są prace wymagające
dokonania zgłoszenia).

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

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
B. Kryteria merytoryczne – ogólne

B.1

Trwałość operacji

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71
rozporządzenia 1303/2013.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.2

3

Kwalifikowalność wnioskodawcy

Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.
instytucję otoczenia biznesu wskazaną w załączniku
nr 5 Wykaz projektów
zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego do
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P.

Pozwolenie na budowę/ decyzja o zmianie sposobu użytkowania.

3

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

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy zaplanowane przedsięwzięcie kompleksowo wspiera wnioskodawcę
i obejmuje następujące elementy:
1. wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia
świadczenia usług specjalistycznych lub usług zaawansowanych4;
2. opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług;
3. budowa sieci współpracy IOB dotyczącej innowacyjnej działalności
gospodarczej w celu świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP;
4. projekt
grantowy
zakładający
wsparcie
rozwoju
przedsiębiorstw,
w szczególności w obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez
świadczenie specjalistycznych usług przez instytucje otoczenia biznesu.

B.3

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi do
wsparcia w ramach
działania/poddziałania

Usługa zaawansowana - prorozwojowa usługa doradcza mająca na celu zwiększenie
konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa (poziom operacyjny
i strategiczny).
Cechy tej usługi:
− zidentyfikowanie potrzeb po stronie przedsiębiorcy;
− zaproponowanie sposobu jej zaspokojenia przez usługodawcę;
− dostosowanie sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;
− zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces;
− wykorzystanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu
rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Usługa specjalistyczna – posiada cechy usługi zaawansowanej oraz ma na celu
wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi),
wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub
nowej metody organizacyjnej w przejętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania,
w organizacji miejsc pracy lub w stosunku z otoczeniem.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

4 Dopuszcza się realizację wsparcia szkoleniowo- doradczego IOB jako samodzielnego typu projektu. Wsparcie infrastrukturalne dopuszczone wyłącznie w uzasadnionych przypadkach w połączeniu ze wsparciem
szkoleniowo-doradczym IOB.
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B.4

Zgodność z prawem pomocy
publicznej

Ocenie podlega czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna, a jeśli tak to czy.
zidentyfikowana pomoc publiczna jest zgodna z:
− art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 Regionalna pomoc inwestycyjna oraz zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1620),
− art. 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 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),
− art. 28 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności
oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje
procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. poz. 2010),
− art. 56 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na infrastrukturę lokalną oraz zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208),
− jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz z zgodnie
z zasadami 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 (Dz. U. poz. 488).
W przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje, ocenie podlega, czy wnioskodawca
załączył do wniosku o dofinansowanie projektu opis mechanizmu zapewniającego
niewystąpienie pomocy publicznej na jego poziomie.
Ocenie podlega również czy wnioskodawca oświadczył, że pomoc publiczna udzielana na
poziomie grantobiorcy będzie zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz
z przepisami 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 (Dz. U. poz. 488).
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Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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Jednocześnie wnioskodawca, w przypadku realizacji projektu grantowego, oświadczył, że
ocenie będzie podlegało, czy koszty kwalifikowalne projektu grantobiorcy są zgodne
z regulacjami pomocy de minimis.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy wynosi5:
− nie mniej niż 45% w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej (zgodnie z mapą
pomocy regionalnej),
− nie mniej niż 50% w przypadku usług doradczych na rzecz MŚP;
− nie mniej niż 50% w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
− nie mniej niż 15% w przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną,
− nie mniej niż 15 % w przypadku pomocy de minimis.
B.5

Prawidłowość określenia wkładu
własnego

W sytuacji udzielenia pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
wnioskodawca musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów
kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł
finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku realizacji projektu grantowego ocenie podlega również czy Wnioskodawca
oświadczył, że wkład własny grantobiorców będzie nie mniejszy niż 15 %.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.6

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju i
wymaganiami prawa ochrony
środowiska

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną
UE dotyczącą zrównoważonego rozwoju (w szczególności minimalizowanie negatywnego
wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie
acquis6 w obszarze środowiska) oraz czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem
dotyczącym ochrony środowiska, w tym:

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

5 W tym co najmniej 0,5% wartości wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu stanowią środki prywatne. Przez środki prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków
publicznych w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej (np. kredyt komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej).
6
Acquis - dorobek prawny UE.
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− ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
− ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 z późn. zm.),
− ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614
z późn. zm.),
− ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.4.2 którym
jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP.

B.7

Cele projektu wspierają realizację
celów określonych w poddziałaniu
1.4.2

W tym kontekście należy zbadać czy:
− zaplanowane działania przełożą się na rozwój sektora MŚP lub wzrost
zaawansowanych lub specjalistycznych usług świadczonych przez IOBy na rzecz
przedsiębiorców lub
− zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do
osiągnięcia celów działania,
− projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego obszaru objętego Programem.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.8

Wskaźniki realizacji celów projektu

Ocenie podlega, czy:
− wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo
oraz podano czas ich osiągnięcia,
− wskaźniki realizowane w projekcie są zgodne ze wskaźnikami wynikającymi
z załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję
w ramach trybu pozakonkursowego do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO
WK-P,
− wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu,
− wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.
Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru
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Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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projektów.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.9

Wykonalność techniczna,
technologiczna i instytucjonalna
projektu

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 gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
− zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
− wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.10

Kwalifikowalność wydatków

Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,
tj.
− zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym
w Regulaminie konkursu obowiązującym dla danego naboru. Przy czym okres
kwalifikowalności powinien mieścić się w ramach czasowych określonych
w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020,
− są zgodne z zasadami określonymi w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków oraz zapisami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków określonymi
w Regulaminie konkursu,
− zostały uwzględnione w budżecie projektu,
− są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku
z realizacją projektu,
− zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.
− koszty związane ze wsparciem infrastruktury nie mogą przekroczyć 20% wydatków
kwalifikowalnych projektu.
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(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.11

Uzasadnienie, racjonalność i
adekwatność planowanych
wydatków kwalifikowalnych
związanych z infrastrukturą

W przypadku projektów infrastrukturalnych ocenie podlega czy infrastruktura stanowi
element szerszego projektu polegającego na profesjonalizacji oraz rozwoju
specjalistycznych/ zaawansowanych usług dla przedsiębiorstw przy łącznym spełnieniu
następujących warunków:
− działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
− IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do wsparcia
w ramach przedsięwzięcia7,
− przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych (co najmniej 25 %
w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej),
− przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury o podobnym profilu
zlokalizowanej w danej lub sąsiadującej gminie, chyba, że limit dostępnej ofert został
wyczerpany.

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

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.12

Zgodność z zasadą równości
mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z:
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami8 poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty
projektów (zasoby cyfrowe, środki trwałe i infrastruktura) finansowane ze środków
polityki spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza
co najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata 20142020.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych9 (przebudowa10, rozbudowa11)
zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest
7

Strategia/plan wykorzystanie infrastruktury może stanowić element lub załącznik do strategii biznesowej.
Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878).
9 W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania.
10 Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
11 Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów.
8

9
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obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej
modernizacji.
W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki
spójności 2014-2020 należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego
użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez osoby z co najmniej jedną
niepełnosprawnością.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości
szans kobiet i mężczyzn, projekt wykazuje pozytywny lub neutralny wpływ.
O neutralności projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach projektu
wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie
zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to
zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, ocenie podlega, czy wszystkie produkty projektów są dostępne
dla osób z niepełnosprawnościami.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu
projektu. O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże
we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na
przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej.
W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą
równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz Wytycznymi
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 tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych
Wytycznych: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
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B.13

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

Ocenie podlega, czy projekt wykazuje pozytywne efekty ekonomiczne oraz czy analiza
finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie,
w szczególności, czy:
− poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów
dotyczących pomocy publicznej i projektów generujących dochód (jeśli dotyczy),
− wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych,
− przyjęte założenia analiz finansowych są spójne i uzasadnione w kontekście specyfiki
projektu i sektora,
− w analizie finansowej nie ma istotnych błędów rachunkowych,
− analiza finansowa i ekonomiczna została przeprowadzona zgodnie z zasadami
sporządzania takich analiz,
− zapewniona została trwałość finansowa projektu
− zapewniona została efektywność finansowa projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przedmiotowym kryterium weryfikacji podlega również czy kwota dofinansowania nie
przekracza maksymalnego wkładu EU wynikającego z załącznika nr 5 Wykaz projektów
zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego do
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.14

Zgodność dokumentacji projektowej
z SzOOP oraz Regulaminem
konkursu12

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu
zgodnie z SzOOP obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium (chyba że kryteria zawężają
postanowienia SzOOP w zakresie danego poddziałania) oraz Regulaminem konkursu,
w szczególności zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Weryfikacji podlega m.in.
maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna wartość
wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy), maksymalny % poziom
dofinansowania UE oraz minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków
kwalifikowalnych (jeśli dotyczy).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartości projektu oraz
12

Przez Regulamin konkursu należy rozumieć Zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w przypadku naboru w trybie pozakonkursowym.
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maksymalnej/minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego
beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

Analiza popytu
C.1.1

Ocenie podlega czy wnioskodawca:
− przedstawił analizę popytu MŚP na specjalistyczne lub zaawansowane usługi, które
będą świadczone na infrastrukturze, która powstanie w ramach realizacji projektu
oraz w jakim zakresie planowana infrastruktura przyczyni się do zaspokojenia
potrzeb zdiagnozowanych wśród przedsiębiorców (jeśli dotyczy);
− przedstawił analizę nasycenia podobną infrastrukturą zlokalizowaną w pobliżu
miejsca realizacji inwestycji (jeśli dotyczy);
− zdefiniował grupę docelową i jej potrzeby w zakresie dostosowania usług do
realnych potrzeb rynkowych wynikających z popytu na określone usługi, poparte
udokumentowanymi, rzetelnymi badaniami lub analizą rynku.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Analiza rynku powinna zawierać m.in. dane liczbowe dotyczące wielkości grupy
odbiorców, wielkość przedsiębiorstw zainteresowanych usługami i branże, w których
prowadzą działalność.
Analiza ma za zadanie określić zapotrzebowanie na usługi a jej ewentualne zmiany
w trakcie realizacji i trwałości projektu są możliwe, jednak nie powinny prowadzić do
modyfikacji celu projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.2

Strategia biznesowa wnioskodawcy

Ocenie podlega czy wnioskodawca:
− posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów
i potwierdza zdolność do pracy w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności
samowystarczalnej finansowo (osiągnięcia samowystarczalności finansowej do końca
okresu trwałości),
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(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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− posiada roczny plan działania zawierający orientacyjny wykaz projektów/usług, które
mają być realizowane/przewidziane, dostępne zasoby, niezbędne szkolenia,
wymagany budżet i źródła finansowania. Projekty na które Wnioskodawca będzie
szukał wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020 winien być wyraźnie przedstawiony
w planie działania13,
− przedstawił informacje o dotychczasowej działalności w zakresie wsparcia
przedsiębiorców, gdy jest to możliwe,
− przedstawił informacje o działaniach podjętych/planowanych do podjęcia w celu
monitorowania procesu świadczenia usług i weryfikowania satysfakcji odbiorców
usług, co powinno prowadzić do oparcia planu działania na posiadanych danych
statystycznych
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.3

Standardy świadczenia usług

Ocenie podlega czy:
− wnioskodawca przeprowadził analizę dostępnych standardów świadczenia usług
podobnych do usługi, którą wdroży w wyniku realizacji projektu do swojej działalności,
− wnioskodawca opisał w jaki sposób przedmiotowe standardy zostaną przez niego
zaadaptowane zgodnie z analizą popytu,
− w przypadku gdy standardy świadczenia usług dla usługi planowanej do wdrożenia
w wyniku realizacji projektu nie są dostępne lub nie są adekwatne do potrzeb
zdiagnozowanych w analizie popytu, ocenie podlega czy wnioskodawca opracuje
nowy standard, odpowiadający specyfice świadczonej usługi14 i udokumentuje
potrzebę jego wprowadzenia,
− opisał w jaki sposób przedmiotowe standardy zostaną przez niego wdrożone

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

13

Roczny plan działania może stanowić element lub załącznik do strategii biznesowej.
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie uzasadnia potrzebę wypracowania nowego standardu świadczenia usługi, która wynika z analizy popytu. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić
opracowany standard najpóźniej na dzień złożenia wniosku o płatność końcową.

14
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Ocenie podlega czy planowana liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych
usług wypracowanych w ramach projektu lub udzielonego doradztwa specjalistycznego,
do 12 m-cy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu będzie wynosiła min.
20 przedsiębiorstw.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.1.4

Realizacja wskaźnika dla Poddziałania
1.4.2

Ocenie podlega czy planowana liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach
realizacji projektu będzie wynosiła min. 110 przedsiębiorstw.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy planowana liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych)
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu będzie wynosiła min. 3.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Weryfikacji podlega czy przewidziany przez wnioskodawcę zakres podmiotowy wsparcia
obejmuje:

C.1.5

Charakterystyka komponentu
grantowego

•

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 oraz

•

czy grantobiorca na moment podpisania umowy o powierzenie grantu posiada
siedzibę/oddział/ filię na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Weryfikacji podlega czy przewidziany przez wnioskodawcę zakres podmiotowy wsparcia
dla grantobiorców obejmuje:
•
•

przedsięwzięcia o wartości wsparcia na jedno przedsiębiorstwo nie wyższej niż
20.000 zł,
przedsięwzięcia zgodne z typami projektów wskazanymi w kryterium B.3 pkt. 4.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
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(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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C.1.6

Rozwój inteligentnych specjalizacji

W ramach tego kryterium ocenie podlega czy projekt wnioskodawcy wpisuje się w obszar
inteligentnych specjalizacji wskazanych w dokumencie pn. „Inteligentne specjalizacje
województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych
specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, stanowiący
załącznik do Regulaminu konkursu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega również czy wnioskodawca oświadczył, że projekty grantobiorców będą
wpisywać się w obszar inteligentnych specjalizacji wskazanych w ww. dokumencie.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium, może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub trwałości projektu.
Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań będzie skutkowało zwrotem całości lub części
otrzymanego dofinansowania.
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