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nr i nazwa osi priorytetowej

3 OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

nr i nazwa działania

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

nr i nazwa poddziałania

Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

typ projektu

A. promocja oferty gospodarczej regionu
B. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne
C. promocja innowacyjności
D. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie

tryb wyboru / ścieŜka wyboru

tryb konkursowy, nabór zamknięty

nazwa kryterium

definicja kryterium

oceniający

ocena

waga

pracownik IOK
– członek KOP

tak / nie

-

rodzaj

ocena formalna
Kwalifikowalność
wnioskodawcy i
partnerów (jeśli
dotyczy)

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu
typów Beneficjentów w SzOOP dla danego działania / poddziałania / typu projektu.
Ponadto weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z
ubiegania się o dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:
1. 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.),
2. 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),
3. 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 2014 r., poz. 1417, z późn.zm.).
Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę.

niespełnienie
kryterium skutkuje
negatywną oceną
projektu

indywidualne

Kwalifikowalność
projektu

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy:

pracownik IOK
– członek KOP

1. projekt jest zgodny z celami 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 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 złoŜył
oświadczenie, Ŝe:
 projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,
 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złoŜenia wniosku o dofinansowanie albo Ŝe
realizując projekt przed dniem złoŜenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów
prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e),

tak / nie

-

indywidualne

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

 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,
4. projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych środków,
Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę.
5. okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu.
Specyficzne warunki
wstępne

W ramach kryterium badane będzie, czy:
1. projekt / planowany zakres działań wpisuje się w podejście ujęte w polityce inwestycyjnej regionu
dotyczącej promocji gospodarczej, przygotowanej przez Województwo Małopolskie w ramach
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, a stanowiącej podstawę dla wsparcia
w obszarze promocji gospodarczej,

pracownik IOK
– członek KOP

2. projekt przyczynia się do promowania gospodarki Małopolski,
3. projekt zakłada przeprowadzenie badania efektywności podjętych w jego ramach działań, mającego
na celu zbadanie i pokazanie rezultatów projektu.

tak / nie

-

indywidualne

-

indywidualne

dopuszczalne
wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia
spełnienia
kryterium

Ocena będzie prowadzona w oparciu o wniosek i dokumenty załączone do wniosku.
niespełnienie
kryterium skutkuje
negatywną oceną
projektu
Kompletność oraz
poprawność
wypełnienia wniosku
i załączników

Ocenie w ramach kryterium podlega poprawność formalna wniosku o dofinansowanie, tj. prawidłowość
wypełniania poszczególnych pól, a takŜe kompletność informacji wymaganych regulaminem konkursu oraz
instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Weryfikacji podlega:
1.

czy wypełniono prawidłowo wszystkie wymagane pola wniosku,

2.

czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki,
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pracownik IOK
– członek KOP

tak / nie
dopuszczalne
wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia

3.

czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją.

wyjaśnień w celu
potwierdzenia
spełnienia
kryterium
niespełnienie
kryterium skutkuje
negatywną oceną
projektu

Poprawność
przyjętych
wskaźników

Ocenie w ramach kryterium podlega:
1.

czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników dla danego działania /
poddziałania,

2.

czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze względu na typ projektu,

3.

czy Wnioskodawca przedstawił załoŜenia dotyczące szacowania wartości wskaźników,

4.

czy przedstawione wartości wskaźników są realne i moŜliwe do osiągnięcia.

pracownik IOK
– członek KOP

tak / nie

-

indywidualne

-

indywidualne

-

indywidualne

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

Pomoc publiczna

Ocenie w ramach kryterium podlega:
1.

czy w związku z załoŜeniami projektu zostaną spełnione przesłanki wystąpienia pomocy
publicznej (jeśli dotyczy),

2.

czy pomoc moŜe zostać udzielona na gruncie obowiązujących rozporządzeń (jeśli dotyczy), w
tym:

pracownik IOK
– członek KOP

a) czy okres realizacji projektu jest zgodny z przepisami właściwych rozporządzeń,
b) czy spełniony jest efekt zachęty,
c) czy katalog wydatków kwalifikowanych został określony zgodnie z właściwym
rozporządzeniem,

Ocenie w ramach kryterium podlega:
1.

pracownik IOK

potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji
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dopuszczalne
wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia
spełnienia
kryterium
niespełnienie
kryterium skutkuje
negatywną oceną
projektu

d) poprawność określenia maksymalnego procentowego poziomu wsparcia UE zgodnie z
właściwym rozporządzeniem.

Kwalifikowalność

tak / nie

tak / nie
dopuszczane

wydatków

zawartych we wniosku o dofinansowanie,

– członek KOP

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),

3.

czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne
z punktu widzenia realizacji projektu,

4.

czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu,

5.

wstępna kwalifikowalność podatku VAT (ocena pogłębiona w tym zakresie dokonywana jest na
etapie oceny finansowej).

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

Komisja Oceny Projektów moŜe zaproponować obniŜenie wysokości wydatków kwalifikowanych projektu.
Brak zgody Wnioskodawcy na obniŜenie kosztów skutkuje negatywną oceną projektu.
Poprawność
montaŜu
finansowego
projektu

Ocenie w ramach kryterium podlega:
1.

poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykaz planowanych źródeł finansowania,

2.

poprawność określenia źródeł finansowania projektu zgodnie z SzOOP i regulaminem konkursu,
w tym poprawność określenia maksymalnego procentowego poziomu wsparcia UE wydatków
kwalifikowanych oraz poziomu wkładu własnego.

pracownik IOK
– członek KOP

tak / nie

-

indywidualne

-

indywidualne

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

ocena merytoryczna
Wykonalność i
trwałość finansowa
projektu

Ocena w ramach kryterium słuŜy potwierdzeniu finansowej moŜliwości i zasadności realizacji
projektu, przy załoŜonym współfinansowaniu ze środków UE.
W ramach kryterium ocenie podlega:
1.

poprawność załoŜeń i obliczeń – analiza (ocena) zasadności i realności załoŜeń przyjętych do
analizy finansowej oraz poprawności (w tym spójności) przygotowanych kalkulacji,

2.

poziom dofinansowania – weryfikacja prawidłowości wnioskowanego poziomu dofinansowania,
w tym metody ustalenia poziomu dofinansowania i jego wysokości, jak równieŜ analiza
wskaźników efektywności finansowej pod kątem moŜliwości przyznania dofinansowania dla
danego rodzaju projektu,
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KOP –
pracownik IOK
/ ekspert w
ramach
dziedziny
analiza
finansowa

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

3.

Wpływ na polityki
horyzontalne

finansowa zasadność realizacji projektu – analiza (ocena), racjonalności wydatkowania
określonych środków finansowych, w tym ich efektywność.

Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów, obejmujących badanie wpływu projektu na
realizację polityk horyzontalnych:

niespełnienie
kryterium skutkuje
negatywną oceną
projektu
KOP

2. projekt ma pozytywny lub neutralny wpływ na realizację zasady zrównowaŜonego rozwoju oraz
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z badanych polityk
horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień
skutkuje negatywną oceną projektu.

indywidualne

niespełnienie
kryterium skutkuje
negatywną oceną
projektu
KOP

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy:

-

dopuszczalne
wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia
spełnienia
kryterium

1. projekt ma pozytywny lub neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i
męŜczyzn oraz realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami,

Zdolność do
efektywnej realizacji
projektu

tak / nie

1. Wnioskodawca / partnerzy (jeśli dotyczy) zaangaŜowani w realizację projektu posiadają
adekwatne do zakresu i rodzaju planowanych prac doświadczenie, w tym w realizacji działań o
zbliŜonym zakresie do przedmiotowego projektu (ocenie podlega zakres działań juŜ
zrealizowanych przez Wnioskodawcę / partnerów (jeśli dotyczy) lub będących w trakcie
realizacji),

tak/nie

-

indywidualne

dopuszczalne
wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień w celu
potwierdzenia
spełnienia
kryterium

2. liczba osób zaangaŜowanych w realizację projektu (lub planowanych do zaangaŜowania) jest
adekwatna do zakresu i rodzaju działań zaplanowanych w projekcie i zapewnia terminową
realizację projektu,
3. Wnioskodawca / partnerzy (jeśli dotyczy) dysponują odpowiednimi zasobami technicznymi, w tym
infrastrukturą, zapewniającymi terminową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem
rzeczowym.

niespełnienie
kryterium skutkuje
negatywną oceną
projektu

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie powyŜsze warunki.
Wnioskodawca / partnerzy (jeśli dotyczy) nie muszą posiadać wszystkich niezbędnych zasobów na etapie
składania wniosku o dofinansowanie. Część z nich moŜe zostać pozyskana w trakcie realizacji projektu, co
Wnioskodawca zobowiązany jest opisać w projekcie.
Zgodność projektu z
regionalną
inteligentną

Ocenie podlega, czy przedmiot projektu wpływa na rozwój branŜ kluczowych, określonych w
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, tj. czy oferta gospodarcza w ramach
projektu mieści się w specjalizacjach regionalnych Małopolski, których uszczegółowienie stanowi
załącznik do regulaminu naboru.
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KOP

0-1

1

indywidualne

specjalizacją

Obszary regionalnej inteligentnej specjalizacji oraz ich zakres podlegają okresowemu przeglądowi i
aktualizacji w oparciu o system monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Małopolskiego oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. Punktem odniesienia dla oceny
projektów w ramach danego naboru będą zapisy obowiązującej wersji Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Małopolskiego i/lub dokumentu zawierającego uszczegółowienie obszarów regionalnej
inteligentnej specjalizacji, stanowiącego załącznik do dokumentacji naboru.
Ocena kryterium odbywa się na podstawie informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku o
dofinansowanie:
•

1 pkt – projekt dotyczy przynajmniej jednej z branŜ kluczowych składających się na regionalną
inteligentną specjalizację Małopolski,

•

0 pkt – przedmiot projektu nie jest zgodny z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji.

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny.
Komplementarność
projektu

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie powiązanie projektu z innymi projektami z zakresu
promocji gospodarczej juŜ zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub zaakceptowanymi do
realizacji, takŜe na poziomie krajowym:
•

1 pkt – projekt jest powiązany z projektami lub działaniami innymi niŜ przedsięwzięcia
Wnioskodawcy / partnerów (jeśli dotyczy) z zakresu promocji gospodarczej, juŜ zrealizowanymi
bądź będącymi w trakcie realizacji,

•

1 pkt – projekt jest powiązany z innymi projektami lub działaniami Wnioskodawcy / partnerów (jeśli
dotyczy) juŜ zrealizowanymi bądź będącymi w trakcie realizacji, stanowi kontynuację realizowanych
wcześniej przez Wnioskodawcę / partnerów (jeśli dotyczy) projektów lub działań z zakresu promocji
gospodarczej i nie powiela elementów, które są realizowane lub planowane w innych projektach
realizowanych przez Wnioskodawcę / partnerów (jeśli dotyczy),

•

1 pkt – projekt jest powiązany z innymi projektami lub działaniami z zakresu promocji gospodarczej
planowanymi i zaakceptowanymi do realizacji (posiadającymi zapewnione finansowanie) i nie
powiela elementów, które są realizowane lub planowane w innych projektach realizowanych przez
Wnioskodawcę / partnerów (jeśli dotyczy),

•

0 pkt – Wnioskodawca nie przedstawił Ŝadnych informacji w powyŜszym zakresie lub przedstawił
komplementarność z przedsięwzięciami planowanymi jednak nie zaakceptowanymi do realizacji
(brak zapewnienia finansowego) lub projekt powiela elementy, które są realizowane lub planowane
w innych projektach realizowanych przez Wnioskodawcę / partnerów (jeśli dotyczy).

KOP

0-3

3

indywidualne

KOP

1-3

2

indywidualne

Punkty podlegają sumowaniu.
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny.
Kompleksowość
projektu

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wieloaspektowość projektu, co oznacza, Ŝe
preferowane będą projekty, w ramach których realizowany będzie więcej niŜ jeden element (typ
projektu, o których mowa w SzOOP):
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•

3 pkt – projekt łączy w sobie więcej niŜ dwa elementy,

•

2 pkt – projekt łączy w sobie dwa elementy,

•

1 pkt – projekt dotyczy wyłącznie jednego elementu.

Punkty nie podlegają sumowaniu.
Regionalne
oddziaływanie
projektu

W ramach kryterium projekty oceniane są pod kątem ich znaczenia dla budowy wizerunku regionu,
poprzez budowę jego pozycji gospodarczej. Mając na uwadze, Ŝe promocja gospodarcza wymaga
skoordynowanych działań o jak najszerszym oddziaływaniu terytorialnym – przyjmuje się, Ŝe im większy
jest zasięg terytorialny projektu, tym większe są moŜliwości osiągnięcia wymiernych efektów i korzyści dla
gospodarki regionu oraz jej rozpoznawalności:
•

KOP

0-2

3

indywidualne

KOP

0-4

2

indywidualne

KOP

1-3

3

porównawcze

2 pkt – projekt ma charakter regionalny – dotyczy całego województwa,

•

1 pkt – projekt ma charakter subregionalny – dotyczy przynajmniej jednego subregionu,

•

0 pkt – projekt ma charakter lokalny.

Punkty nie podlegają sumowaniu.
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny.
Adekwatność
proponowanych
narzędzi

Ocenie w ramach kryterium podlega adekwatność i efektywność proponowanych w projekcie
rozwiązań w zakresie promocji gospodarczej, w tym ich przemyślany, zintegrowany charakter,
bazujący na precyzyjnie dobranych narzędziach, dających gwarancję spełnienia załoŜeń
strategicznych projektu.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
•

1 pkt – proponowane narzędzia / działania są adekwatne do planowanych do osiągnięcia celów,

•

1 pkt – proponowane narzędzia / działania są adekwatne do potrzeb grupy docelowej, określonych na
podstawie wstępnej analizy potrzeb,

•

1 pkt – proponowane narzędzia / działania pozwalają na skuteczne dotarcie przekazu do grup
docelowych,

•

1 pkt – proponowane narzędzia / działania wykorzystują innowacyjne / nowoczesne metody dotarcia
do docelowych odbiorców,

•

0 pkt – projekt nie spełnia Ŝadnego z ww. warunków.

Punkty podlegają sumowaniu.
W przypadku uzyskania przez projekt 0 pkt, naleŜy zaŜądać od Wnioskodawcy wyjaśnień.
Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie oceny 0 pkt skutkuje negatywną
oceną projektu.
Wpływ projektu na
rozwój gospodarczo-

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie wpływ efektów realizacji projektu na
rozwój gospodarczy i społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównowaŜonego rozwoju w
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wymiarze regionalnym lub subregionalnym. Ocenie w ramach kryterium podlegać będzie bilans
zysków i strat społecznych i gospodarczych, z uwzględnieniem specyfiki obszaru wsparcia.
Ocena w ramach kryterium obejmuje w szczególności takie czynniki jak:
1. wpływ na realizację celów: strategii rozwoju województwa i/lub strategii ponadregionalnych,
2. wpływ na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego regionu,
3. wpływ na wzmacnianie spójności wewnętrznej województwa, w tym zwiększenie dostępności do
usług publicznych, niwelowanie poziomu bezrobocia.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
•

3 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny,

•

2 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny,

•

1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny,

Punkty nie podlegają sumowaniu.
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