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nr i nazwa osi priorytetowej

3 OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIEBIORCZA MAŁOPOLSKA

nr i nazwa działania

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

nr i nazwa poddziałania

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo

typ projektu

A. bon na specjalistyczne doradztwo

nazwa kryterium

definicja kryterium

oceniający

ocena

waga

rodzaj

KOP

tak / nie

-

indywidualne

ocena formalno-merytoryczna
Kwalifikowalność
wnioskodawcy i
partnerów (jeśli
dotyczy)

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy:
1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów
Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / poddziałania / typu projektu,
2. Wnioskodawca:
a) prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje
potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o
posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia
działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie
w odpowiednim rejestrze,
lub
b) oświadczył, że warunek, o którym mowa w ppkt a) zostanie spełniony
najpóźniej na dzień podpisania umowy,
3. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania
się o dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.
Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769),
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z

dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium
niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

Kwalifikowalność
projektu

2015 r. poz.1212 z późn. zm.).
4. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie znajdują się w trudnej sytuacji w
rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności
art. 2 pkt 18 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),
5. na Wnioskodawcy i partnerach (jeśli dotyczy) nie ciąży obowiązek zwrotu
pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za
niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.
Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione
przez Wnioskodawcę oraz w zakresie pkt 2 lit. a) – wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy:
1.
projekt jest zgodny z celami danego działania / poddziałania – projekt
charakteryzuje się wewnętrzną logiką, co oznacza, że zaplanowane działania
odpowiadają na zdefiniowany problem i pozwolą na osiągnięcie założonego
celu, wpisującego się w cele danego działania / poddziałania,
2. projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego działania /
poddziałania, zgodnie z SzOOP i regulaminem konkursu,
3. projekt jest zgodny z warunkami specyficznymi dla danego działania /
poddziałania, określonymi w SzOOP i regulaminie konkursu,
4. przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z
możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu) oraz w art.3 ust. 3 Rozporządzenia PE 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,
5. projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17
grudnia 2013 r. tj. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:
 projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,
 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku,
przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji
(art. 125 ust. 3 lit. e),
 projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały
objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z
art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności
produkcyjnej poza obszar objęty programem,
6. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych środków,
Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez
Wnioskodawcę.
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KOP

tak / nie
dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium
niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

-

indywidualne

Specyficzne
wstępne

warunki

Kompletność oraz
poprawność
wypełnienia wniosku i
załączników

Poprawność przyjętych
wskaźników

7. projekt będzie realizowany na terenie województwa małopolskiego,
8. okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie
konkursu.
Ocena będzie prowadzona w oparciu o wniosek i dokumenty załączone do wniosku.
W ramach kryterium badane będzie, czy:
1. spełniony jest warunek, zgodnie z którym Wnioskodawca może uzyskać
wsparcie w formie bonu jeden raz w ramach danego naboru,
2. wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z limitem dotyczącym maksymalnej
wartości dofinansowania określonej w SzOOP i regulaminie konkursu,
3. Wnioskodawca dokonał wyboru Wykonawcy usługi/usług z zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości, zgodnie z wymogami zawartymi w
wytycznych programowych IZ RPO WM, tj. w Podręczniku kwalifikowania
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
4. wybrany Wykonawca mieści się w katalogu podmiotów, które mogą być
wykonawcami usługi/usług zgodnie z SzOOP i regulaminem konkursu,
5. Wnioskodawca wykazał, że wybrany Wykonawca posiada potencjał
umożliwiający realizację usługi/usług.
Ocena jest prowadzona w oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę
oświadczenia oraz dokumentację potwierdzającą dokonanie wyboru Wykonawcy
usługi/usług przesłaną w systemie e-RPO.
Ocenie w ramach kryterium podlega poprawność formalna wniosku o dofinansowanie,
tj. prawidłowość wypełniania poszczególnych pól, a także kompletność informacji
wymaganych regulaminem konkursu oraz instrukcją wypełniania wniosku o
dofinansowanie. Weryfikacji podlega:
1.

czy wniosek o dofinansowanie został wypełniony zgodnie z wyżej wymienioną
instrukcją,

2.

czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki,

3.

czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z wyżej wymienioną instrukcją.

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność przyjętych wskaźników:
1.
2.
3.

czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników dla danego
działania / poddziałania / typu projektu,
czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze względu na
zakres projektu,
czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące szacowania wartości
wskaźników.

KOP

tak / nie

indywidualne

-

indywidualne

-

indywidualne

dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium
niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

KOP

tak / nie
dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium
niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

KOP

tak / nie
dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium
niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu
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-

Pomoc publiczna

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy w projekcie występuje pomoc publiczna:

KOP

1. w przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje w projekcie – czy
przedstawiono uzasadnienie dla braku spełnienia przesłanek występowania
pomocy publicznej wskazanych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

2. w przypadku, gdy pomoc publiczna występuje w projekcie – czy dofinansowanie
projektu spełnia przesłanki występowania pomocy publicznej wskazane w art.
107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Kwalifikowalność
wydatków

b)

czy spełniony jest efekt zachęty (jeśli dotyczy),

c)

czy katalog wydatków kwalifikowanych został określony zgodnie z
właściwym rozporządzeniem,

d)

poprawność określenia maksymalnego procentowego
wsparcia UE zgodnie z właściwym rozporządzeniem,

e)

czy spełnione są inne warunki wynikające z rozporządzenia, w oparciu
o które udzielana jest pomoc (jeśli dotyczy).

indywidualne

-

indywidualne

-

indywidualne

niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

3. czy dla projektów, których dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną lub
pomoc de minimis, pomoc może zostać udzielona na gruncie obowiązujących
rozporządzeń, w tym:
czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami właściwych
rozporządzeń,

-

dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium

lub

a)

tak / nie

poziomu

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna kwalifikowalność wydatków:

KOP

1. potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na
podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie,

tak / nie
dopuszczane wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium

2. poprawność przypisania poszczególnych wydatków projektu do katalogu
kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku kwalifikowania
wydatków objętych dofinasowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w tym limity na
poszczególne kategorie wydatków),

niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

3. wstępna kwalifikowalność podatku VAT.
Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie wysokości planowanych
wydatków kwalifikowanych projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów
skutkuje negatywną oceną projektu.
Koncepcja realizacji
projektu

Ocena w ramach kryterium obejmuje badanie:

KOP

tak / nie

1. merytoryczna kwalifikowalność wydatków:
 czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne, niezbędne,
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dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do

zasadne i oszczędne z punktu widzenia realizacji celu projektu,

przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium

 czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu
2.

merytoryczna poprawność przyjętych wskaźników:
 czy przedstawione wartości wskaźników są realne, możliwe do osiągnięcia i
adekwatne do ponoszonych nakładów

3.

niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

realność założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego

Komisja Oceny Projektów może zaproponować obniżenie wysokości planowanych
wydatków kwalifikowanych projektu. Brak zgody Wnioskodawcy na obniżenie kosztów
skutkuje negatywną oceną projektu.
W konsekwencji obniżenia wydatków mogą ulec korekcie wskaźniki oraz założenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
Zwiększenie
konkurencyjności oraz
produktywności
przedsiębiorstwa

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca zidentyfikował i
zdefiniował potrzeby rozwojowe w kontekście prowadzonej działalności oraz wykazał,
że nabywana usługa / usługi przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności oraz
produktywności, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty
produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów, lub
rozwiązanie problemu wahań sezonowych w sprzedaży, lub poprawę efektywności
kosztowej działalności przedsiębiorstwa.

KOP

tak / nie

-

indywidualne

-

indywidualne

-

indywidualne

dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium
niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

Wpływ na zasadę
równości szans kobiet i
mężczyzn

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę równości szans
kobiet i mężczyzn.

KOP

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku stwierdzenia
pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu na zasadę równości szans
kobiet i mężczyzn.

dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie przedstawione przez
Wnioskodawcę we wniosku, w którym powinno zostać wskazane w jaki sposób
projekt spełnia zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub jest w stosunku
do niej neutralny.

niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę
horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich
wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny
wpływ projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu.
Wpływ na zasadę
równości szans i
niedyskryminacji, w
tym dostępności dla

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
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tak / nie

KOP

tak / nie
dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do

osób z
niepełnosprawnościami

Kryterium zostanie uznane za spełnione:


przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium

gdy projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
lub



niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

udowodniono, dlaczego zasada dostępności produktów projektu nie
znajduje zastosowania (neutralność produktów projektu dla osób z
niepełnosprawnościami różnego rodzaju).

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca przedstawił opis działań,
planowanych do podjęcia w ramach realizacji projektu, które mają na celu
zapewnienie dostępności produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami
różnego rodzaju, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb wynikających z
poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, adekwatnych ze względu na charakter
projektu.
Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże
neutralność produktów projektu jedynie w odniesieniu do niektórych rodzajów
niepełnosprawności, adekwatnych ze względu na charakter projektu.
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę
horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich
wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny
wpływ projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu.
Wpływ na
zrównoważony rozwój
oraz ochronę i poprawę
jakości środowiska
naturalnego

Ocenie w ramach kryterium podlega wpływ projektu na zasadę zrównoważonego
rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego.
Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia co najmniej
neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) wpływu na zasadę
zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska
naturalnego.
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na badaną politykę
horyzontalną, należy zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich
wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny
wpływ projektu na tę politykę horyzontalną skutkuje negatywną oceną projektu.
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KOP

tak / nie
dopuszczalne wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia
kryterium
niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną
oceną projektu

-

indywidualne

