Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/2020
KM RPO WK-P na lata 2014-2020
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Kryteria wyboru projektu
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałanie: 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Priorytet Inwestycyjny: 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Cel szczegółowy: Ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.
Schemat: projekt grantowy1 polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-192 – projekt pozakonkursowy realizowany w
trybie nadzwyczajnym

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

A. Kryteria Formalne
Wykluczenie podmiotowe (dotyczące
(dotyczące przedmiotu projektu).

A.1

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej

wnioskodawcy)

i

przedmiotowe

Ocenie podlega czy:
1) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)3 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. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.

1

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm, dalej: ustawa
wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent
projektu grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej).
Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja, w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach.
2 Choroba zakaźna wywołana wirusem SARS-CoV-2.
3 Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.
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2)

3)

4)

5)

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.),
na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej,
wynikający 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
sytuacji4,
przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:
- w art. 1 rozporządzenia KE nr 651/20145,
- 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) (dalej: pomoc de minimis),
- 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 1303/20136, 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,

4

Na zasadach określonych Komunikatem Komisji Europejskiej z 19.03.2020 r. pn. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91
I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późń. zm. )” pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji (w rozumieniu 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 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie KE nr 651/2014)
w dniu 31 grudnia 2019 r. lub przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii
COVID-19;
5
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.),
6

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 z późn. zm.i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).
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niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały
dokonane przez Beneficjenta7,
6) 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 zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia
1303/2013.
Wnioskodawca oświadczył, że wyżej wymienione elementy zostaną
zweryfikowane u grantobiorców (dotyczy grantobiorcy i przedmiotu grantu).
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013.

A.2

Miejsce realizacji projektu

Wnioskodawca oświadczył, że grantobiorcy, zarówno na moment udzielenia
wsparcia jak i wg stanu na dzień 01.02.2020 r. prowadzili/ prowadzą działalność
gospodarczą8 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiadali/
posiadają na jego terenie siedzibę/oddział9.

Tak/nie
(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 1303/201310.
Jednocześnie wnioskodawca oświadczył, że wdroży mechanizmy zapewniające
trwałość operacji w projektach grantobiorców.

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

7

W przypadku zmiany art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013 jego zaktualizowana wersja będzie obowiązywała od momentu wskazanego w noweli przedmiotowego rozporządzenia.

8

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres głównego miejsca prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

9

Rozumiany jako wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz posiadający właściwość miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący
księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).
10 W przypadku zmiany art. 71 rozporządzenia 1303/2013 jego zaktualizowana wersja będzie obowiązywała od momentu wskazanego w noweli przedmiotowego rozporządzenia.
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Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie projektu w zakresie spełnienia
kryterium.
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę,
tj. instytucję otoczenia biznesu (IOB)11 lub partnerstwo IOB, wskazanego
w Załączniku 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, Wykaz projektów
przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego wraz z informacją
o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

B.2

Kwalifikowalność wnioskodawcy

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 przygotowanie albo realizacja
projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej,
stała się niemożliwa lub znacznie utrudniona, odpowiednio wybór albo zmiana
partnera lub zaangażowanie dodatkowego partnera może nastąpić po wyrażeniu
zgody przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W powyższym
przypadku nie stosuje się przepisów art. 33 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej12.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.3

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/ pomocy de minimis

Ocenie podlega czy na poziomie beneficjenta projektu grantowego,
tj. wnioskodawcy występuje pomoc publiczna i czy jest ona zgodna
z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz 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).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje, ocenie podlega załączony do
wniosku o dofinansowanie projektu opis mechanizmu zapewniającego
niewystąpienie pomocy publicznej na jego poziomie.

11

Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub
przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do
świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.
12 W sytuacji, gdy projekt ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. nie zostanie przyjęty,
wówczas do wyboru partnera mają zastosowanie zapisy art. 33 ustawy wdrożeniowej.
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Ocenie podlega czy wnioskodawca oświadczył, że pomoc publiczna udzielana
na poziomie grantobiorcy będzie zgodna z:
-

-

Komunikatem KE – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C
91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późń. zm.13)oraz
programem pomocowym notyfikowanym na podst. art. 107 (3) (b)
TFUE, implementującym postanowienia Komunikatu KE Tymczasowe
ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w celu wspierania
gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19 (2020/C 91 I/01)
(Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późń. zm.)lub
rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz zgodnie 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).

Jednocześnie weryfikacji podlega czy wnioskodawca oświadczył, że na etapie
ubiegania się o wsparcie przez grantobiorców ocenie będzie podlegało, czy
koszty kwalifikowalne projektu grantobiorcy są zgodne ze wskazanym wyżej
programami pomocowymi.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.4

13

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi do
wsparcia w ramach
Poddziałania 1.6.2

Ocenie podlega czy projekt grantowy zakłada wsparcie inwestycyjne polegające
na zaspokojeniu pilnych potrzeb MŚP wynikających z wystąpienia COVID-19,
umożliwiające ich funkcjonowanie w warunkach kryzysowych, w tym:
-

związane ze wsparciem przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach
dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania
skutków Covid-19 lub

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Komunikat Komisji - Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 112I z dnia 4 4. 2020 r s. 1)
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-

związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez
wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody
produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami
COVID-19 lub

-

związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego14, takich jak sklepy
osiedlowe, piekarnie, itp. w urządzenia filtrujące powietrze.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.5

Spełnienie celu polegającego na
ułatwienie stabilizacji
funkcjonowania sektora MŚP
w nowych warunkach
gospodarczych wynikających
z wystąpienia COVID-19

Ocenie podlega, czy cel projektu umożliwi ułatwienie stabilizacji funkcjonowania
sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia
COVID-19 oraz czy zaplanowane zadania służą realizacji ww. celów.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Ocenie podlega czy:
− wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz
podano czas ich osiągnięcia;
− zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu;
− wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.
B.6

Wskaźniki realizacji projektu

Lista obowiązkowych wskaźników stanowi załącznik do Kryteriów wyboru
projektów.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie projektu w zakresie spełnienia
kryterium.

B.7

14

Warunki oraz maksymalna wartość
wsparcia przedsięwzięć
grantobiorców

Ocenie podlega czy:
− Wnioskodawca zapewnił, że maksymalna wartość wsparcia przyznanego
pojedynczemu grantobiorcy w ramach projektu grantowego nie przekroczy

Dotyczy tylko mikro przedsiębiorstw w rozumieniu Zał. I do rozporządzenia KE nr 651/2014.
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Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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−

60 000 zł;
Wnioskodawca oświadczył, że grantobiorca będzie mógł skorzystać
z maksymalnie dwóch typów wsparcia grantowego, z zastrzeżeniem, że
będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia w odpowiedzi
na ogłoszony nabór wniosków o powierzenie grantu.

Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie projektu w zakresie spełnienia
kryterium.
I typ wsparcia grantowego:
− wsparcie może otrzymać ten przedsiębiorca z sektora MŚP, którego wartość
dochodu brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
w następstwie wystąpienia COVID-19 spadła o minimum 25%15 oraz
− maksymalna wartość dofinansowania 30 000 zł przy założeniu, że grantobiorca
utrzyma zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie na obecnym poziomie 16
przez okres przynajmniej 12 m-cy po zakończeniu realizacji projektu.
II typ wsparcia grantowego:
− wsparcie może otrzymać ten przedsiębiorca z sektora MŚP, którego wartość
dochodu brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
w następstwie wystąpienia COVID-19 spadła o minimum 25%17 oraz
− maksymalna wartość dofinansowania 60 000 zł przy założeniu, że grantobiorca
utrzyma zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie na obecnym poziomie 18
przez okres przynajmniej 12 m-cy po zakończeniu realizacji projektu
15

Wsparcie może otrzymać ten przedsiębiorca z sektora MŚP, którego wartość dochodu brutto osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19 spadła o minimum 25%.
Przez spadek dochodu brutto rozumie się spadek dochodu przed opodatkowaniem obliczony jako stosunek łącznych dochodów przed opodatkowaniem w ciągu 2 kolejnych, ostatnich zamkniętych okresów (miesięcy
kalendarzowych) na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu w porównaniu do łącznych dochodów przed opodatkowaniem z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
16
Obecny poziom zatrudnienia wyliczony na podstawie formularza ZUS RCA grantobiorcy jako średnia liczba pracowników z kolejno następujących po sobie 12 miesięcy, przy czym za ostatni uważa się miesiąc
złożenia wniosku o powierzenie grantu. W przypadku gdy liczba pracowników (na podstawie ostatniego RCA przekazanego do ZUS) na dzień podpisania umowy o powierzenie grantu będzie mniejsza niż średnia liczba
pracowników na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu, grantobiorca musi uzupełnić liczbę zatrudnionych pracowników o wynikającą różnicę w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie
grantu. Liczbę osób zatrudnionych należy pomniejszyć o osoby, które nie świadczą / nie świadczyły pracy (np. zasiłek macierzyński, wychowawczy) i o osoby, które są zatrudnione na zastępstwo.
17
Patrz przypis 15
18

Patrz przypis 16.
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i dodatkowo utworzy minimum jedno trwałe miejsce pracy (EPC) będące
wynikiem realizacji projektu19.
III typ wsparcia grantowego:
− wsparcie może otrzymać ten przedsiębiorca z sektora MŚP, którego wartość
dochodu brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
w następstwie wystąpienia COVID-19 nie uległa zmianie oraz
− maksymalna wartość dofinansowania 30 000 zł przy założeniu, że grantobiorca
utrzyma zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie na obecnym poziomie20
przez okres przynajmniej 12 m-cy po zakończeniu realizacji projektu
i dodatkowo utworzy minimum jedno trwałe miejsce pracy (EPC) będące
wynikiem realizacji projektu21.
IV typ wsparcia grantowego:
wsparcie może otrzymać przedsiębiorca prowadzący punkt handlu
detalicznego, taki jak sklep osiedlowy, piekarnia, itp. z przeznaczeniem na
urządzenie filtrujące powietrze
maksymalna wartość dofinansowania dla 1 punktu handlowego wynosi 2 000 zł.

B.8

Prawidłowość określenia wkładu
własnego

Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 5%22
wydatków kwalifikowalnych na I poziomie wsparcia, tj. IZ RPO WK-P →
wnioskodawca.
Wnioskodawca oświadczył, że wkład własny grantobiorców będzie spełniał
następujące warunki:

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

− nie mniej niż 5 % w przypadku pomocy de minimis;
− nie mniej niż 5 % w przypadku programu pomocowego notyfikowanego na
19

Zwiększenie zatrudnienia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 12 m-cy od dnia zakończenia projektu, musi ono spełniać wymóg trwałości tzn. musi być utrzymane przez beneficjenta, przez co najmniej 1 rok od
daty utworzenia danego stanowiska pracy.
20
Patrz przypis 16.
21

Patrz przypis 19.

22

W tym 0,5% wartości wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków własnych wnioskodawcy w formie pieniężnej.
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podst. art. 107 (3) (b) TFUE, implementującego postanowienia Komunikatu
KE Tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w celu
wspierania gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19 (2020/C 91
I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późń. zm.).;
Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie 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 przygotowanie procedur dotyczących
realizacji projektu grantowego, i inne okoliczności niezbędne do realizacji
projektu,
− w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania
projektu i osiągnięcia celów projektu, w szczególności założenia do
kryteriów wyboru grantobiorców,
− wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
− wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu tj.:
✓ przedstawiono strukturę zarządzania projektem, sposób podejmowania
decyzji, itp.;
✓ posiada lub gwarantuje, że na moment podpisania umowy
o dofinansowanie będzie posiadał biuro projektu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego dostępne dla grantobiorców oraz
IZ RPO oraz wyposażenie w środki trwałe umożliwiające sprawną
realizację projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie projektu w zakresie spełnienia
kryterium.

B.10

Kwalifikowalność wydatków

Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki
kwalifikowalności, tj.
− zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym
w Zasadach składania i wyboru projektów pozakonkursowych, w trybie
nadzwyczajnym obowiązującym dla danego naboru. Przy czym okres
kwalifikowalności powinien mieścić się w ramach czasowych określonych

9
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odrzucenie wniosku)
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−

−
−
−

przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w wytycznych
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 Zasadach składania i wyboru projektów
pozakonkursowych, w trybie nadzwyczajnym,
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 lepszych efektów z danych nakładów.

Za niekwalifikowalne zostaną uznane koszty związane z budową, robotami
budowlanymi i przebudową23.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.11

23
24

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 acquis 24 w obszarze środowiska) oraz czy
projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska,
w tym:
− 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 2020 r., poz. 283 z późn.
zm.),
− ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1396 z późn. zm.),
− ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.,

Zgodnie z definicjami ujętymi w art. 3 pkt. 6, 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn.zm.).
Dorobek prawny UE.
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−

poz. 55),
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.
zm.)

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy
zgodnie z zapisami Regulaminu naboru.
Wnioskodawca oświadczył, że wyżej wymienione warunki zostaną spełnione
także na poziomie projektów grantobiorców (weryfikowane na podstawie
oświadczenia grantobiorcy zgodnie z zapisami Regulaminu naboru).
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 niepełnosprawnościami25 poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty
projektów (zasoby cyfrowe, środki transportu, 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 2014-2020.
W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych26 (przebudowa27,
rozbudowa28) zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na
lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne
i zakres prowadzonej modernizacji.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla
polityki spójności 2014-2020 należy opisać zapewnienie możliwości
samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez osoby
25

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 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 (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1878 z późn. zm.).
26
W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania.
27 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.
28 Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów.

11

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/2020
KM RPO WK-P na lata 2014-2020
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

z co najmniej jedną niepełnosprawnością.
W przypadku wyjątkowych sytuacji, w których zasada dostępności nie znajduje
zastosowania, dopuszczalne jest uznanie neutralności 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.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt/produkt powinien
wykazywać pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki
horyzontalnej.
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.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy
zgodnie z zapisami Regulaminu naboru.
Jednocześnie wnioskodawca oświadczył, że wyżej wymienione warunki zostaną
spełnione także na poziomie projektów grantobiorców (weryfikowane na
podstawie oświadczenia grantobiorcy zgodnie z zapisami Regulaminu naboru).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.13

Wykonalność finansowa projektu

Ocenie podlega czy analiza finansowa przedsięwzięcia została przeprowadzona
poprawnie, w szczególności:
− poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem
przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy),
− wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków
niekwalifikowalnych,

12

Tak/nie
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−
−

przyjęte założenia analiz finansowych są realne,
w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych.

Wnioskodawca oświadczył, że wyżej wymienione warunki zostaną spełnione
także na poziomie projektów grantobiorców.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

C.1.1

Charakterystyka grantobiorców

Weryfikacji podlega czy wnioskodawca jednoznacznie zdefiniował
grantobiorców, w szczególności czy jest: mikro, małym lub średnim
przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Tak/nie

Wnioskodawca oświadczył, że wybór grantobiorców i realizacja grantów nastąpi
zgodnie z ustawą wdrożeniową.

(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.2

Projektowany system ewaluacji
udzielonego wsparcia
ograniczającego negatywne skutki
COVID-19

Ocenie podlega czy wnioskodawca zaplanował oraz przedstawił w dokumentacji
projektowej
system
ewaluacji
skuteczności
udzielanego
wsparcia
ograniczającego negatywne skutki COVID-19 w trakcie trwania projektu oraz po
jego zakończeniu. Wnioskodawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia
ewaluacji zrealizowanego przez siebie projektu i przekazania do IZ RPO wyników
ewaluacji. Ewaluacja projektu nie może zostać przeprowadzona przez
wnioskodawcę. Zakres oraz metodyka ewaluacji podana zostanie przez IZ RPO
w Zasadach składania i wyboru projektów pozakonkursowych w trybie
nadzwyczajnym. W ramach ewaluacji projektu zostanie zweryfikowana także
wysokość kosztów poniesionych przez beneficjenta projektu na realizację
projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
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C.1.3

Komplementarność z działaniami
realizowanymi w ramach
instrumentów finansowych
dostępnych w ramach RPO WK-P
2014-2020

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oświadczył, że będzie premiował
grantobiorców, którzy realizują (finansują) działania komplementarne/
uzupełniające w ramach instrumentów finansowych, dostępnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 (pożyczka).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy wnioskodawca oświadczył, że w ramach naboru i oceny
projektów grantobiorców zastosuje mechanizm podziału alokacji względem
powiatów. Ranking ocenionych projektów grantobiorców należy odnieść do
poszczególnych powiatów i przydzielonej im alokacji. W przypadku
niewykorzystania całej puli alokacji wnioskodawca ma prawo przesunąć wolne
środki do puli powiatu, w której zainteresowanie wsparciem jest najwyższe.

C.1.4

Zastosowanie mechanizmu
„powiatowego”

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Grantodawca oświadczył, iż zapewni udzielanie pomocy w poszczególnych
powiatach w pierwszej kolejności przedsiębiorstwom, które najbardziej
ucierpiały na wybuchy pandemii COVID-19 (ich spadek obrotów był najwyższy).

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

Przedmiotowe kryterium nie dotyczy IV typu wsparcia grantowego ujętego
w kryterium B.7 Warunki oraz maksymalna wartość wsparcia przedsięwzięć
grantobiorców.
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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