Kryteria wyboru projektów
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP
(28 stycznia 2016 r.)

I ETAP (OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO)
KRYTERIA FORMALNE
Sposób
oceny

Wymagane minimum

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

TAK/NIE

TAK

2.

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW.

TAK/NIE

TAK

3.

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

TAK/NIE

TAK

Lp.

Nazwa kryterium

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA
1.

KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT
1.

Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

TAK/NIE

TAK

2.

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach
działania 1.2 POPW.

TAK/NIE

TAK
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3.

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania 1.2 POPW.

TAK/NIE

TAK

4.

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania 1.2
POPW.

TAK/NIE

TAK

5.

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

TAK/NIE

TAK

6.

Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK
1.

Złożenie wniosku we właściwej instytucji.

TAK/NIE

TAK

2.

Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE - SPECYFICZNE
1.

Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12
miesięcy.

TAK/NIE

TAK

2.

Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym
roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

TAK/NIE

TAK

3.

Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami
określonymi w Regulaminie Konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową.

TAK/NIE

TAK

4.

Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie.

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA MERYTORYCZNE
KRYTERIA MERYTORYCZNE (PANEL EKSPERTÓW)
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Lp.

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Wymagane minimum

1.

Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem
sprzedaży zagranicznej.

0-1

1

2.

Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu.

0-1

1

3.

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione.

0-1

1

4.

Działalność Wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych
specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

0-3

0

5.

Wybrany wykonawca posiada doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług
internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt.

0-3

1

6.

Poprawność wskaźników projektu.

0-1

1

7.

Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym Wnioskodawcy są mniejsze od 30% sumy
przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

0-4

0

8.

Realizacja projektu przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

0-1

0

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE
Nazwa kryterium

Sposób oceny

Wskaźnik przedsiębiorczości w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu.

II ETAP (PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA MODELU)
– konkurs dla beneficjentów I etapu
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Wskaźnik przedsiębiorczości

KRYTERIA FORMALNE
Lp.

Nazwa kryterium

Sposób
oceny

Wymagane minimum

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA
1.

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW.

TAK/NIE

TAK

2.

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT
1.

Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

TAK/NIE

TAK

2.

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach
działania 1.2 POPW.

TAK/NIE

TAK

3.

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania 1.2 POPW.

TAK/NIE

TAK

4.

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania 1.2
POPW.

TAK/NIE

TAK

5.

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

TAK/NIE

TAK

6.

Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK
1.

Złożenie wniosku we właściwej instytucji.

TAK/NIE

TAK

2.

Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

TAK/NIE

TAK
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KRYTERIA FORMALNE - SPECYFICZNE

1.

Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji – zatwierdzonego
przez PARP w ramach realizacji I etapu działania 1.2 POPW.

TAK/NIE

TAK

2.

Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie.

TAK/NIE

TAK

Sposób
oceny

Wymagane minimum

KRYTERIA MERYTORYCZNE
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz wynikają bezpośrednio z modelu
biznesowego opracowanego w ramach etapu I działania 1.2 POPW.

0-1

1

2.

Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu.

0-1

1

3.

Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu.

0-1

1

4.

Poprawność wskaźników projektu

0-1

1
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I ETAP (OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO)
KRYTERIA FORMALNE
Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Sposób
oceny

Wymagane
minimum

TAK/NIE

TAK

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA
1.

Wnioskodawca
prowadzi
działalność gospodarczą na
terytorium
makroregionu
Polski Wschodniej.

Wnioskodawca deklaruje, że prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski
Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub
warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co
najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.
W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden
adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.

2.

Wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu
z
możliwości
uzyskania wsparcia w ramach
działania 1.2 POPW.

W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w:
-

art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

-

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

-

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;

-

art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

-

art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości;
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-

art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

-

Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów
dotyczących pomocy państwa (w szczególności 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).

-

na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.

oraz

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy będącego integralną
częścią wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu IP dokona
weryfikacji spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w
Regulaminie Konkursu. Dodatkowo IP wystąpi do Ministra Finansów o informację, czy wyłoniony
(rekomendowany do dofinansowania Wnioskodawca) nie widnieje w Rejestrze podmiotów
wykluczonych.
3.

Wnioskodawca jest mikro,
małym
lub
średnim
przedsiębiorcą.

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187
z 26.06. 2014 r., s. 1).

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT
1.

Projekt jest realizowany na
terytorium
makroregionu
Polski Wschodniej.

Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa
makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i
warmińsko-mazurskie). Projekt ma bezpośredni związek z zakresem działalności gospodarczej
Wnioskodawcy zlokalizowanej i realizowanej na terenie makroregionu Polski Wschodniej.

TAK/NIE

TAK

2.

Przedmiot projektu nie dotyczy
rodzajów
działalności
wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia w ramach

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach
przedmiotowego działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania
pomocy na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza

TAK/NIE

TAK
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działania 1.2 POPW.

Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Ponadto, przedmiotem projektu nie może być działalność handlowa (handel wyrobami lub usługami
obcymi).

3.

Realizacja projektu mieści się w
ramach czasowych działania
1.2 POPW.

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie realizacji
projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia (tj. 31 grudnia 2023 r.) oraz nie przekracza 6 miesięcy.

TAK/NIE

TAK

4.

Wnioskowana kwota wsparcia
jest zgodna z zasadami
finansowania
projektów
obowiązującymi dla działania
1.2 POPW.

Kwoty wskazane przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku są naliczone prawidłowo w zakresie:

TAK/NIE

TAK

5.

Projekt zostanie rozpoczęty po
dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca nie
rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione.

TAK/NIE

TAK

6.

Projekt jest zgodny z zasadami
horyzontalnymi wymienionymi
w art. 7 i 8 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013.

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE:

TAK/NIE

TAK



limitu pomocy możliwej do uzyskania przez Wnioskodawcę tj. 50 tys. PLN (maksymalna
wartość dofinansowania w ramach działania);



rachunkowym.

1.

promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania osób ze
względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

2.

zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr z1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. w zakresie wymogów ochrony środowiska,
efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie zmian klimatu i łagodzenie jego skutków,
różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie
ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie
nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu
Strona 8 z 26

środowiska naturalnego.
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt ma co najmniej neutralny wpływ na ww. zasady
horyzontalne. Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy.
KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK

1.

Złożenie wniosku we właściwej
instytucji.

Wniosek złożono we właściwej Instytucji w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, o którym mowa w art.
39 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020.

TAK/NIE

TAK

2.

Złożenie wniosku w terminie
wskazanym w ogłoszeniu o
konkursie.

Wniosek został złożony z zachowaniem terminu, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie.

TAK/NIE

TAK

Wnioskodawca przed dniem
złożenia wniosku zamknął
przynajmniej
jeden
rok
obrotowy
trwający
przynajmniej 12 miesięcy.

Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający
przynajmniej 12 miesięcy.

TAK/NIE

TAK

Wnioskodawca
osiągnął
przychody ze sprzedaży nie
mniejsze niż 200 tys. PLN
przynajmniej
w
jednym
zamkniętym roku obrotowym
w
okresie
3
lat
poprzedzających rok, w którym
złożył wniosek o udzielenie
wsparcia.

Wnioskodawca deklaruje, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym
przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie
wsparcia wysokość osiągniętych przychodów ze sprzedaży jest nie mniejsza niż 200 tys. PLN.

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE - SPECYFICZNE

1.

2.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do
stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy.
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3.

Wnioskodawca przeprowadził
postępowanie
ofertowe
i
dokonał wyboru wykonawcy
zgodnie
z
wymogami
określonymi w Regulaminie
Konkursu oraz podpisał z nim
umowę warunkową.

Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej przedstawia informacje i dokumenty dotyczące procesu
wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego, w
szczególności:
-

kopię zapytania ofertowego;

-

informację o terminie i miejscu publikacji zapytania ofertowego;

-

kopię dokumentacji potwierdzającej skierowanie zapytania ofertowego do minimum trzech
potencjalnych wykonawców;

-

kopię protokołu wyboru wykonawcy;

-

umowę warunkową z wybranym wykonawcą.

TAK/NIE

TAK

TAK/NIE

TAK

Liczba
punktów

Wymagane
minimum

0-1

1

Kryterium zostanie ocenione w oparciu o powyższe informacje i dokumenty.

4.

Wnioskodawca złożył jeden
wniosek o dofinansowanie w
konkursie.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu na I etap tylko jeden wniosek. Złożenie większej
liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych złożonych przez
Wnioskodawcę z wyjątkiem pierwszego.

KRYTERIA MERYTORYCZNE
KRYTERIA MERYTORYCZNE (PANEL EKSPERTÓW)
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Wnioskodawca posiada w
ofercie co najmniej jeden
produkt (wyrób lub usługę),
który może być przedmiotem
sprzedaży zagranicznej.

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę),
który może potencjalnie być przedmiotem sprzedaży zagranicznej – w związku z czym zasadne będzie
udzielenie wsparcia w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji.
Produkt Wnioskodawcy (wraz z dotychczasowym rynkiem i poziomem sprzedaży) został
przedstawiony we wniosku o dofinansowanie, a następnie zaprezentowany w trakcie panelu
ekspertów. Zakres przedstawionych danych musi być zgodny z wymaganiami przedstawionymi w
dokumentacji konkursowej.

Strona 10 z 26

Ocenie podlega, czy przedstawiony produkt nie posiada cech wykluczających go ze sprzedaży
zagranicznej (np. usługi świadczone na rynku lokalnym, usługi mające zastosowanie wyłącznie na
rynku krajowym, itp.).
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – kryterium niespełnione;
1 pkt – kryterium spełnione.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

2.

Wnioskodawca
zapewnia
finansowanie projektu.

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację I
etapu.

0-1

1

0-1

1

Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za
ostatnie dwa lata obrotowe (za ostatni rok obrotowy – w przypadku przedsiębiorców, którzy
zamknęli tylko jeden rok obrotowy) oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji
aplikacyjnej, a także w zawartych we wniosku informacjach odnośnie gwarancji pozyskania
finansowania zewnętrznego przez Wnioskodawcę.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – kryterium niespełnione;
1 pkt –kryterium spełnione w stopniu dostatecznym (zapewniony minimalny wkład własny);
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

3.

Wydatki w ramach projektu są
kwalifikowalne, racjonalne i
uzasadnione.

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą
być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów
projektu oraz celów określonych dla działania. Działania zaplanowane w ramach projektu są
odpowiednie do skali i rodzaju działalności Wnioskodawcy.
W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla
działania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii
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wydatków.
Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją
działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany
wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.
Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu
zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.
W szczególności ocena dotyczy zgodności zakresu usług, na które udzielane jest wsparcie, z ramami
działania wskazanymi w dokumentacji programowej, w szczególności SZOOP (opisem typów
projektów dofinansowywanych w ramach działania). Planowane doradztwo powinno przede
wszystkim prowadzić do uzyskania kompletu informacji niezbędnych dla przygotowania modelu
biznesowego zgodnego z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu. Zakres i forma
świadczenia usług doradczych powinny być dostosowane do charakterystyki i potrzeb konkretnego
przedsiębiorcy.
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z
Regulaminem Konkursu. Dokonanie korekty powyżej progu procentowego określonego w
Regulaminie Konkursu oznacza niespełnienie kryterium.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – wydatki nie są racjonalne i uzasadnione lub oceniający wskazali na konieczność korekty
wydatków kwalifikowalnych powyżej dopuszczalnego progu procentowego określonego w
Regulaminie Komisji Oceny Projektów;
1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

4.

Działalność
Wnioskodawcy
będąca przedmiotem projektu
wpisuje
się
w
zakres
regionalnych
inteligentnych

Ocenie podlega, czy działalność Wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w katalog
regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski
Wschodniej.
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0

specjalizacji wspólnych dla co
najmniej dwóch województw z
Polski Wschodniej.

Przedmiotowy katalog jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej konkursu.
Ze względu na to, że regionalne inteligentne specjalizacje będą podlegały ciągłej weryfikacji i
aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno–gospodarcze
obowiązująca w danym konkursie będzie wersja katalogu wskazana w dokumentacji konkursowej.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 3 pkt, przy czym:
0 pkt –kryterium niespełnione;
3 pkt –kryterium spełnione.

5.

Wybrany wykonawca posiada
doświadczenie i potencjał
niezbędny
do
należytego
świadczenia
usług
internacjonalizacji działalności
biznesowej, której dotyczy
projekt.1

Kryterium oceniane przez panel ekspertów – rozmowa z przedstawicielami Wnioskodawcy oraz
wybranego wykonawcy.
Kryterium weryfikuje wiedzę, doświadczenie i potencjał wybranego wstępnie wykonawcy usług w
zakresie:
-

-

-

1

zasad tworzenia modeli biznesowych zawierających odniesienia do przynajmniej
następujących elementów: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby,
oferowane wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura
kosztów, struktura (źródła) przychodów;
potencjalnych, najbardziej atrakcyjnych zagranicznych rynków zbytu oferty handlowej
Wnioskodawcy (konieczne uzasadnienie);
kluczowych imprez targowo-wystawienniczych dotyczących asortymentu Wnioskodawcy;
zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych (np. dostęp do wiedzy w ramach udziału
w sieci współpracy międzynarodowej) i aktywów niematerialnych (np. posiadane bazy
danych, know-how), które zostaną zaangażowane do realizacji zadań na rzecz
Wnioskodawcy, w tym doświadczenie posiadanego personelu;
członkostwa w organizacjach lub sieciach współpracy międzynarodowej oraz posiadanych
kontaktów / partnerów międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na skuteczność usług –
w szczególności na rynkach zagranicznych (w ujęciu branżowym i geograficznym)
adekwatnych do oferty handlowej wnioskodawcy i doświadczenia wykonawcy;

Kryterium obowiązuje w ramach pierwszego konkursu przeprowadzonego w 2016 r. (ogłoszenie – marzec 2016 r.)
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-

potencjalnego wpływu innych zadań, które będą realizowane przez wykonawcę na rzecz
innych podmiotów, w szczególności innych Wnioskodawców lub beneficjentów działania 1.2
POPW (czy zadania te nie będą kolidować z możliwością terminowej realizacji usług
zleconych przez Wnioskodawcę).

We wniosku przedstawiono, a podczas spotkania potwierdzono podane informacje odnośnie
spełniania wyżej wymienionych wymogów minimalnych stawianych wykonawcom usług w zakresie
posiadanych kompetencji i potencjału, a także w zakresie wymaganego doświadczenia, tj.
uwierzytelniono:
 doświadczenie wykonawcy w realizacji usług doradczych polegających na opracowaniu i
skutecznym wdrożeniu nowych modeli biznesowych prowadzących do umiędzynarodowienia
działalności gospodarczej (w tym w zakresie poszukiwania nowych rynków docelowych i
kluczowych partnerów biznesowych na rynkach docelowych) na rzecz co najmniej 5 podmiotów
gospodarczych - udokumentowane poprzez okazanie stosownych referencji potwierdzających
skuteczność ww. usług (od minimum 5 podmiotów);
 (fakultatywnie) powyższe doświadczenie dotyczy rynków (w ujęciu branżowym i/lub
geograficznym) właściwych ze względu na działalność Wnioskodawcy;
 wykonawca współpracuje z podmiotami (organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami)
operującymi i rezydującymi (mającymi siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich
miesięcy względem dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) na tych rynkach, w zakresie
wspierania procesów internacjonalizacji;
 zobowiązanie i gotowość do realizacji usług w terminach wskazanych we wniosku o
dofinansowanie (w przypadku otrzymania wsparcia przez Wnioskodawcę), tj. czy wykazany
potencjał wykonawcy jest wystarczający do terminowej realizacji umowy podpisanej przez
Wnioskodawcę z wykonawcą, w tym w kontekście zadań wykonywanych przez wykonawcę na
rzecz innych podmiotów.
Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt, przy czym:
-

0 pkt - kryterium niespełnione albo spełnione w stopniu niedostatecznym (oznacza
odrzucenie wniosku o dofinansowanie);
1 pkt - kryterium spełnione w stopniu wymaganym: okazane referencje od co najmniej 5
klientów oraz udokumentowana kooperacja w zakresie wspierania procesów
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internacjonalizacji z co najmniej 1 podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę
lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy) na rynku zagranicznym;
2 pkt - kryterium spełnione w stopniu wyższym niż wymagany: okazane referencje od co
najmniej 5 klientów dotyczą rynków (w ujęciu branżowym i/lub geograficznym) właściwych
ze względu na działalność Wnioskodawcy oraz udokumentowana kooperacja w zakresie
wspierania procesów internacjonalizacji z co najmniej 1 podmiotem operującym i
rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy)
na jednym z potencjalnych rynków zagranicznych Wnioskodawcy;
3 pkt - kryterium spełnione w stopniu wyższym niż wymagany: okazane referencje od co
najmniej 10 klientów dotyczą rynków (w ujęciu branżowym i/lub geograficznym) właściwych
ze względu na działalność Wnioskodawcy oraz udokumentowana kooperacja w zakresie
wspierania procesów internacjonalizacji z co najmniej 2 podmiotami operującymi i
rezydującymi (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy)
na potencjalnych rynkach zagranicznych Wnioskodawcy.

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.
Wybrany wykonawca posiada
doświadczenie i potencjał
niezbędny
do
należytego
świadczenia
usług
internacjonalizacji działalności
biznesowej, której dotyczy
projekt.2

Kryterium oceniane przez panel ekspertów – rozmowa z przedstawicielami Wnioskodawcy oraz
wybranego wykonawcy.
Kryterium weryfikuje wiedzę, doświadczenie i potencjał wybranego wstępnie wykonawcy usług w
zakresie:
-

-

2

zasad tworzenia modeli biznesowych zawierających odniesienia do przynajmniej
następujących elementów: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby,
oferowane wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura
kosztów, struktura (źródła) przychodów;
potencjalnych, najbardziej atrakcyjnych zagranicznych rynków zbytu oferty handlowej
Wnioskodawcy (konieczne uzasadnienie);
kluczowych imprez targowo-wystawienniczych dotyczących asortymentu Wnioskodawcy;
zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych (np. dostęp do wiedzy w ramach udziału

Kryterium obowiązuje w ramach drugiego konkursu przeprowadzonego w 2016 r. (ogłoszenie – wrzesień 2016 r.)
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w sieci współpracy międzynarodowej) i aktywów niematerialnych (np. posiadane bazy
danych, know-how), które zostaną zaangażowane do realizacji zadań na rzecz
Wnioskodawcy, w tym doświadczenie posiadanego personelu;
członkostwa w organizacjach lub sieciach współpracy międzynarodowej oraz posiadanych
kontaktów / partnerów międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na skuteczność usług –
w szczególności na rynkach zagranicznych (w ujęciu branżowym i geograficznym)
adekwatnych do oferty handlowej wnioskodawcy i doświadczenia wykonawcy;
potencjalnego wpływu innych zadań, które będą realizowane przez wykonawcę na rzecz
innych podmiotów, w szczególności innych Wnioskodawców lub beneficjentów działania 1.2
POPW (czy zadania te nie będą kolidować z możliwością terminowej realizacji usług
zleconych przez Wnioskodawcę).

We wniosku przedstawiono, a podczas spotkania potwierdzono podane informacje odnośnie
spełniania wyżej wymienionych wymogów minimalnych stawianych wykonawcom usług w zakresie
posiadanych kompetencji i potencjału, a także w zakresie wymaganego doświadczenia, tj.
uwierzytelniono:
 doświadczenie wykonawcy w realizacji usług doradczych polegających na opracowaniu i
skutecznym
wdrożeniu
nowych
modeli
biznesowych
prowadzących
do
umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (w tym w zakresie poszukiwania nowych
rynków docelowych i kluczowych partnerów biznesowych na rynkach docelowych) na rzecz
co najmniej 5 podmiotów gospodarczych w branży Wnioskodawcy udokumentowane
poprzez okazanie stosownych referencji potwierdzających skuteczność ww. usług (od
minimum 5 podmiotów);
 powyższe doświadczenie dotyczy rynków (w ujęciu branżowym i geograficznym) właściwych ze
względu na działalność Wnioskodawcy; wykonawca współpracuje z podmiotami (organizacjami,
instytucjami i przedsiębiorstwami) operującymi i rezydującymi (mającymi siedzibę lub oddział
przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy względem dnia złożenia wniosku o
dofinansowanie) na tych rynkach, w zakresie wspierania procesów internacjonalizacji;
 zobowiązanie i gotowość do realizacji usług w terminach wskazanych we wniosku o
dofinansowanie w przypadku otrzymania wsparcia przez Wnioskodawcę), tj. czy wykazany
potencjał wykonawcy jest wystarczający do terminowej realizacji umowy podpisanej przez
Wnioskodawcę z wykonawcą, w tym w kontekście zadań wykonywanych przez wykonawcę na
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rzecz innych podmiotów.
Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt, przy czym:
-

-

-

0 pkt - kryterium niespełnione albo spełnione w stopniu niedostatecznym (oznacza
odrzucenie wniosku o dofinansowanie);
1 pkt - kryterium spełnione w stopniu wymaganym (okazane referencje od co najmniej 5
klientów w zakresie ww. usług, udokumentowana kooperacja w zakresie wspierania
procesów internacjonalizacji z co najmniej 1 podmiotem operującym i rezydującym
(mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy) na
potencjalnym rynku zagranicznym Wnioskodawcy);
2 pkt - kryterium spełnione w stopniu wyższym niż wymagany (okazane referencje od co
najmniej 10 klientów w zakresie ww. usług, udokumentowana kooperacja w zakresie
wspierania procesów internacjonalizacji z co najmniej 2 podmiotami operującymi i
rezydującymi (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy)
na potencjalnych rynkach zagranicznych Wnioskodawcy);
3 pkt - kryterium spełnione w stopniu wyższym niż wymagany (okazane referencje od co
najmniej 15 klientów w zakresie ww. usług, udokumentowana kooperacja w zakresie
wspierania procesów internacjonalizacji z co najmniej 3 podmiotami operującymi i
rezydującymi (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy)
na potencjalnych rynkach zagranicznych Wnioskodawcy).

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

6.

Poprawność
projektu.

wskaźników

Ocenie podlega:




0-1

adekwatność wskaźników do specyfiki projektu,
odpowiednie (realne) oszacowanie wartości docelowych wskaźników do zakresu projektu.

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – specyfika projektu nie jest odzwierciedlona przez wszystkie wskaźniki projektu i/lub wartość
docelowa co najmniej jednego wskaźnika nie jest odpowiednio oszacowana do zakresu projektu;
1 pkt – specyfika projektu jest odzwierciedlona przez wszystkie wskaźniki projektu, a ich wartości
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1

docelowe są odpowiednio oszacowane do zakresu projektu.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

7.

Przychody
ze
sprzedaży
zagranicznej w ostatnim roku
obrotowym Wnioskodawcy są
mniejsze od 30% sumy
przychodów netto ze sprzedaży
towarów i usług.

Preferencje dla początkujących eksporterów oraz przedsiębiorstw, w przypadku których udział
przychodów ze sprzedaży zagranicznej w przychodach netto ze sprzedaży towarów i usług w ostatnim
zamkniętym roku obrotowym był mniejszy niż 30%.

0-4

0

0-1

0

Możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym:
ww. przychody >=30% – 0 pkt
ww. przychody >0% i <30% – liczba punktów według wzoru:
3−

10×przychody z eksportu
przychody netto ze sprzedaży towarów i usług

;

ww. przychody 0% – 4 pkt.

Zaokrąglając liczbę z wartościami dziesiętnymi, należy odrzucić pewną liczbę cyfr końcowych i
zastosować poniższe zasady:
Zasada 1. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z
niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);
Zasada 2. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

8.

Realizacja projektu przyczynia
się do promocji zielonej i
zrównoważonej gospodarki.

Ocena spełnienia kryterium umożliwi priorytetowe potraktowanie projektów realizowanych w
ramach działania, które przyczynią się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.
Ocenie podlega, czy proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi) przeznaczonego do sprzedaży
zagranicznej uwzględnia co najmniej jedno z rozwiązań w zakresie:
-

zmniejszania emisji zanieczyszczeń,
zmniejszania energochłonności,
zmniejszania zużycia wody,
wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
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Rozwiązanie takie powinno stanowić stały (niepomijalny), integralny element
technologicznego prowadzącego do wytworzenia wyrobu lub wyświadczenia usługi.

procesu

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – kryterium niespełnione;
1 pkt – kryterium spełnione.
KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Wskaźnik przedsiębiorczości w
powiecie Polski Wschodniej, w
którym znajduje się lokalizacja
projektu.

Spośród projektów o jednakowej liczbie punktów uzyskanej w ramach oceny merytorycznej,
pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia przysługuje projektom, których lokalizacja znajduje się w
powiecie lub mieście na prawach powiatu o niższym, wskaźniku przedsiębiorczości. Wskaźnik
przedsiębiorczości będzie obliczany wyłącznie dla tych projektów, w stosunku do których liczba
uzyskanych punktów będzie niewystarczająca dla rozstrzygnięcia, czy będą one podlegać
dofinansowaniu.

Sposób oceny

Dla celów niniejszej oceny wskaźnik przedsiębiorczości dla powiatu/miasta na prawach powiatu
należy utożsamiać z liczbą „podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności”
(uwzględniając łącznie wszystkie klasy wielkości podmiotów). Wartości wskaźnika dla poszczególnych
powiatów/ miast na prawach powiatu pozyskiwane są z Bank Danych Lokalnych dostępnej na
stronach
internetowych
Głównego
Urzędu
Statystycznego
(http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks). Zastosowane zostaną najbardziej aktualne
dane roczne według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.
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Wskaźnik
przedsiębiorcz
ości

Wymagane
minimum
-

II ETAP (PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA MODELU)
- konkurs dla beneficjentów I etapu
KRYTERIA FORMALNE
Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Sposób
oceny

Wymagane
minimum

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA

1.

Wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu
z
możliwości
uzyskania wsparcia w ramach
działania 1.2 POPW.

W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w:
-

art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

-

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

-

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;

-

art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

-

art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości;

-

art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020;

-

Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów
dotyczących pomocy państwa (w szczególności 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).

oraz
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-

na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy będącego integralną
częścią wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu IP dokona
weryfikacji spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w
Regulaminie Konkursu. Dodatkowo IP wystąpi do Ministra Finansów o informację, czy wyłoniony
(rekomendowany do dofinansowania) nie widnieje w Rejestrze podmiotów wykluczonych.

2.

Wnioskodawca jest mikro,
małym
lub
średnim
przedsiębiorcą.

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187
z 26.06. 2014 r., s. 1).

TAK/NIE

TAK

Projekt jest realizowany na
terytorium
makroregionu
Polski Wschodniej.

Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa
makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i
warmińsko-mazurskie).

TAK/NIE

TAK

Przedmiot projektu nie dotyczy
rodzajów
działalności
wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia w ramach
działania 1.2 POPW.

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach
przedmiotowego działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania
pomocy na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT

1.

2.

Ponadto, przedmiotem projektu nie może być działalność handlowa (handel wyrobami lub usługami
obcymi).

3.

4.

Realizacja projektu mieści się w
ramach czasowych działania
1.2 POPW.

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie realizacji
projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia (tj. 31 grudnia 2023 r.) oraz nie przekracza 24 miesięcy.

TAK/NIE

TAK

Wnioskowana kwota wsparcia
jest zgodna z zasadami
finansowania
projektów

Kwoty wskazane przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku są naliczone prawidłowo w zakresie:

TAK/NIE

TAK



limitu pomocy możliwej do uzyskania przez Wnioskodawcę tj. 500 tys. PLN (maksymalna
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obowiązującymi dla działania
1.2 POPW.

5.

6.

wartość dofinansowania w ramach działania);



rachunkowym.

Projekt zostanie rozpoczęty po
dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca nie
rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione.

TAK/NIE

TAK

Projekt jest zgodny z zasadami
horyzontalnymi wymienionymi
w art. 7 i 8 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013.

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE:

TAK/NIE

TAK

TAK/NIE

TAK

1.

promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania
osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie,
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

2.

zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. w zakresie wymogów ochrony
środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie zmian klimatu i
łagodzenie jego skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz
zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie nie może być udzielone na projekty prowadzące
do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt ma co najmniej neutralny wpływ na ww. zasady
horyzontalne. Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy.
KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK

1.

Złożenie wniosku we właściwej
instytucji.

Wniosek złożono we właściwej Instytucji w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, o którym mowa w art.
39 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020
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2.

Złożenie wniosku w terminie
wskazanym w ogłoszeniu o
konkursie.

Wniosek został złożony z zachowaniem terminu, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie.

TAK/NIE

TAK

Projekt dotyczy przygotowania
do wdrożenia nowego modelu
biznesowego
internacjonalizacji
–
zatwierdzonego w ramach
realizacji I etapu działania 1.2
POPW

Wnioskodawca prawidłowo zrealizował projekt dofinansowany w ramach I etapu działania 1.2 POPW
tzn. zrealizował zakres rzeczowy i finansowy oraz złożył wniosek o płatność końcową wraz z modelem
biznesowym internacjonalizacji, które zostały zatwierdzone.

TAK/NIE

TAK

Wnioskodawca złożył jeden
wniosek o dofinansowanie w
konkursie.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu na II etap tylko jeden wniosek. Złożenie większej
liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych złożonych przez
Wnioskodawcę z wyjątkiem pierwszego.

TAK/NIE

TAK

Sposób
oceny

Wymagane
minimum

0-1

1

KRYTERIA FORMALNE - SPECYFICZNE

1.

2.

Projekt musi odzwierciedlać opracowaną w I etapie strategię przygotowania do wdrożenia nowego
modelu biznesowego internacjonalizacji, w tym strategię wejścia na co najmniej jeden nowy rynek
zagraniczny. Mając na względzie wagę aktualności nowego modelu biznesowego, wniosek o
dofinansowanie w ramach II etapu działania 1.2 POPW musi zostać złożony nie później niż 6 miesięcy
od daty złożenia wniosku o płatność końcową w ramach I etapu.

W przypadku odrzucenia wniosku Wnioskodawca ma możliwość złożenia kolejnego, poprawionego
wniosku o dofinansowanie.

KRYTERIA MERYTORYCZNE
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Wydatki w ramach projektu są
kwalifikowalne, racjonalne i
uzasadnione oraz wynikają
bezpośrednio
z
modelu
biznesowego opracowanego w
ramach Etapu I działania 1.2

W ramach kryterium ocenie podlega, czy zaplanowane wydatki wynikają bezpośrednio z nowego
modelu biznesowego opracowanego w ramach etapu I działania, w tym czy ewentualne wydatki na
zakup wartości niematerialnych i prawnych związane są bezpośrednio z wejściem na nowy rynek
zagraniczny.
Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą
być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów
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POPW.

projektu oraz celów określonych dla działania. Działania zaplanowane w ramach projektu są
odpowiednie do skali i rodzaju działalności Wnioskodawcy.
W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami i limitami wydatków
kwalifikowalnych dla działania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii
wydatków.
Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją
działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany
wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.
Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu
zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z
Regulaminem Konkursu. Dokonanie korekty powyżej progu procentowego określonego w
Regulaminie Konkursu oznacza niespełnienie kryterium.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – wydatki nie są racjonalne i uzasadnione, oceniający dokonali korekty wydatków
kwalifikowalnych powyżej progu procentowego określonego w Regulaminie Komisji Oceny
Projektów;
1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

2.

Prognoza finansowa wskazuje
na opłacalność projektu.

Prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem nowego modelu
biznesowego internacjonalizacji wskazuje na opłacalność projektu.
Przedstawiona przez Wnioskodawcę prognoza finansowa jest realna (przedstawione wyliczenia
poparte są wiarygodnymi uzasadnieniami).
Oceniający będą także weryfikować prognozowaną wielkość popytu na rynku docelowym tzn. czy
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0-1

1

osiągane zyski ze sprzedaży pozwolą na wygenerowanie nadwyżki finansowej względem kosztów
całego przedsięwzięcia (w ujęciu niezdyskontowanym). Wnioskodawca powinien podać
prognozowaną na dany rynek cenę produktu (wyrobu lub usługi) oraz wskazać podstawę, na jakiej
oparł swoją kalkulację. Tam, gdzie to możliwe, powinien również wskazać ceny produktów
porównywalnych oraz uzasadnić, że koszty działalności pozwolą na ustalenie ceny produktu
konkurencyjnej w stosunku do cen innych, substytucyjnych produktów na danym rynku lub też
wskazać na przewagi oferowanego produktu (wyrobu lub usługi) uzasadniające wyższą cenę.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – kryterium niespełnione;
1 pkt – kryterium spełnione.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

3.

Wnioskodawca
zapewnia
finansowanie projektu.

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do realizacji projektu.
Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za
ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli Wnioskodawca działa krócej niż dwa lata to jest zobowiązany do
przedstawienia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy) oraz w prognozach
finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku finansowania projektu również z
innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność
pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów
potwierdzających zapewnienie finansowania. W przypadku deklarowania zewnętrznych źródeł
finansowania projektu, Wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie dokumenty potwierdzające
powyższe, np. promesę/umowę kredytową, promesę/umowę leasingową. Ocena zostanie dokonana na
podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii dokumentów
potwierdzających zapewnienie finansowania. Dodatkowo premiowane (2 pkt) będą projekty, dla których
zapewniony wkład własny wnioskodawcy jest większy od wymaganego minimum o 10 pp. 3
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – kryterium niespełnione;

3

Korekta – wykreślono zdanie nie mające odniesienia do sposobu punktacji tego kryterium, zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący PO PW
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0-1

1

1 pkt – kryterium spełnione w stopniu dostatecznym (zapewniony minimalny wkład własny);

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

4.

Poprawność
projektu.

wskaźników

Ocenie podlega:




0-1

adekwatność wskaźników do specyfiki projektu,
odpowiednie (realne) oszacowanie wartości docelowych wskaźników do zakresu projektu.

Efekty realizacji projektu muszą być wyrażone poprzez wskazane i uzasadnione we wniosku o
dofinansowanie, wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na
podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w
trakcie realizacji projektu i poziom docelowy. Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na
podstawie jakich danych je skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach. Wskaźniki
muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników
muszą być realne i adekwatne do założeń projektu.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – specyfika projektu nie jest odzwierciedlona przez wszystkie wskaźniki projektu i/lub wartość
docelowa co najmniej jednego wskaźnika nie jest odpowiednio oszacowana do zakresu projektu;
1 pkt – specyfika projektu jest odzwierciedlona przez wszystkie wskaźniki projektu, a ich wartości
docelowe są odpowiednio oszacowane do zakresu projektu.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.
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