
„ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

PROJEKTU W RAMACH

Działania 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: TIK”

ORAZ

„KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WRAZ                    

Z PODANIEM ICH ZNACZENIA”
Rzeszów, 26.05.2017 r.

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do 
wniosku o dofinansowanie:

1. Biznesplan. (obowiązkowo)

2. Oświadczenie dotyczące kwalifikacji inwestycji pod kątem oceny

oddziaływania na środowisko. (obowiązkowo)

3. Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie. (jeśli dotyczy)

4. Dokumentacji dotycząca oceny oddziaływania na środowisko. (jeśli

dotyczy)

5. Dokument, na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność

gospodarczą. (obowiązkowo)

6. Dokument, potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

(obowiązkowo)

7. Dokumenty finansowe. (obowiązkowo)

8. Kopie deklaracji PIT/CIT. (obowiązkowo)



9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de

minimis. (obowiązkowo)

10.Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie

o braku otrzymania pomocy de minimis. (obowiązkowo)

11.Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe,

średnie lub duże przedsiębiorstwo. (obowiązkowo)

12.Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. (obowiązkowo)

13.Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku

o dofinansowanie wraz z załącznikami. (jeśli dotyczy)

14. Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, kategorią

projektu lub Regulaminem konkursu. (jeśli dotyczy)

 Dokumenty potwierdzające innowacyjność (kryterium oceny merytorycznej

jakościowej nr 1 i nr 2),

 Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich środków finansowych

umożliwiających realizację projektu (kryterium oceny merytorycznej

dopuszczające).



Informacje ogólne
• Załączniki są integralną częścią wniosku o dofinansowanie projektu i służą

do uzupełnienia danych w nim zawartych.

• Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne załączniki,

które go dotyczą.

• Wszystkie załączniki należy złożyć w 1 egzemplarzu, dołączając je do wniosku

o dofinansowanie.

• W przypadku załączników stanowiących dokumenty wydane przez inne organy:

- należy złożyć oryginał dokumentu lub

- kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeżeli nie wykluczono

takiej możliwości).

• Podpisy i parafki należy dokonać tuszem innym niż czarny.

• Zasady potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem zostały opisane

w Regulaminie konkursu.

• Każdy załącznik powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do

reprezentacji Wnioskodawcy wskazane w pkt. A.11 wniosku o dofinansowanie

lub przez osobę/osoby upoważnione do tego przez osoby wskazane w ww.

punkcie wniosku.

• Wzory załączników dostępne są na stronie internetowej

www.rpo.podkarpackie.pl



Załącznik nr 1 – Biznesplan

• Biznesplan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem

o dofinansowanie.

• Informacje zawarte w biznesplanie oraz wniosku muszą być ze sobą

zgodne.

• Biznesplan należy wypełnić w języku polskim. Nie należy zmieniać formatu

biznesplanu (usuwać poszczególnych punktów, tabel bądź kolumn).

• Biznesplan zawiera w każdym punkcie instrukcję do ich wypełnienia oraz

pytania zawarte w poszczególnych polach, na które należy udzielić

odpowiedzi.

• Wszystkie pola powinny być wypełnione, w przypadku, gdy dana tabela

nie odnosi się do Wnioskodawcy należy wpisać „Nie dotyczy”.



Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące kwalifikacji 

inwestycji pod kątem procedur związanych z ocenami 

oddziaływania na środowisko

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie bez względu na charakter 

inwestycji będącej zakresem projektu

tel. kontaktowe do Departamentu Ochrony Środowiska

17 747 6924

17 747 6929

17 747 6331



Załącznik nr 3 – Część środowiskowa wniosku 

o dofinansowanie

Załącznik staje się obowiązkowy w momencie zaznaczenia minimum jednej

odpowiedzi twierdzącej w oświadczeniu dotyczącym kwalifikacji inwestycji pod kątem

procedur związanych z ocenami oddziaływania na środowisko (załącznik nr 2 do

wniosku o dofinansowanie).



Załącznik nr 4 – Dokumentacja dotycząca oceny 

oddziaływania na środowisko

Załączniki obowiązkowe do wniosku o dofinansowanie ze względu na charakter

inwestycji będącej zakresem projektu, na czas podpisania umowy o dofinansowanie

projektu (nie będzie przedłużeń).

Projekty o charakterze nieinfrastrukturalnym 

w zasadzie nie będą wymagać dokumentów wymienionych 

w załączniku nr 4



Załącznik nr 5 – Dokument, na podstawie którego 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną

• Wydruk KRS lub

• Wydruk CEIDG (nie starsze niż miesiąc na dzień złożenia wniosku)

• W przypadku spółki cywilnej dokumenty wszystkich wspólników wraz z umową

spółki cywilnej i wszystkimi jej aneksami

• W przypadku powstania wnioskodawcy na skutek przekształcenia opartego na

przepisach KSH (art. 26 §4 oraz tytuł IV Dział III „Przekształcenia spółek”) do

okresu funkcjonowania wnioskodawcy należy doliczyć okres funkcjonowania

podmiotu przekształcanego. W związku z tym w/w podmioty zobowiązane są do

przedłożenia także dokumentów rejestrowych dotyczących prowadzenia

działalności gospodarczej sprzed dokonania przekształcenia.



Załącznik nr 6 – Dokument, potwierdzający prawo do 

dysponowania nieruchomością

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną.

Należy przedłożyć potwierdzający, że Wnioskodawca posiada prawo do

dysponowania nieruchomością w/na której będzie realizowany projekt.

Przedłożony dokument musi wskazywać dokładny adres nieruchomości, numer

działki (dane powinny być zgodne z informacjami podanymi we wniosku

o dofinansowanie).

W przypadku zaświadczeń, wypisów, wyrysów, odpisów itp. Przedłożone dokumenty

nie mogą być starsze niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.



Załącznik nr 7 – Dokumenty finansowe

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną.

Należy przedłożyć odpowiednio:

• sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy – w przypadku

Wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości, lub

• Wydruk z księgi przychodów i rozchodów obejmujący stronę podsumowującą

ostatni zamknięty rok obrotowy – w przypadku podmiotów na których nie ciąży

obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, lub

• Jeśli wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej w 2016 roku lub nie

zamknął jeszcze żadnego roku obrotowego, należy przedłożyć

sprawozdanie/wydruk z księgi przychodów i rozchodów za miesiące, w których

działał.



Załącznik nr 8 – Kopie deklaracji PIT/CIT

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną dla

przedsiębiorstw działających w 2015 i 2016 roku.

Należy przedłożyć kopie deklaracji PIT/CIT ze stemplem Urzędu Skarbowego lub

innym potwierdzeniem wpływu PIT/CIT do US, za rok 2016.



Załącznik nr 9 – Formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną

Dla każdego projektu należy obligatoryjnie wypełnić i przedłożyć Formularz informacji

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi

załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która została do niego załączona.

Należy pamiętać aby podane dane były spójne z informacjami zawartymi we wniosku

o dofinansowanie.



Załącznik nr 10 – Zaświadczenia o udzielonej pomocy de 

minimis lub oświadczenie o braku otrzymania pomocy de 

minimis

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie na ocenę formalną

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy de minimis w okresie

bieżącego roku podatkowego i dwóch ostatnich lat podatkowych.

W przypadku braku otrzymania pomocy de minimis Wnioskodawca zobowiązany jest

przedłożyć stosowne oświadczenie na wzorze dostępnym na

www.rpo.podkarpackie.pl

Należy pamiętać, iż przy wykazywaniu uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku

bierze się pod uwagę dane dotyczące wszystkich podmiotów, które tworzą tzw. jedno

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Jedno przedsiębiorstwo tworzą wszystkie podmioty, które pozostają ze sobą co

najmniej w jednej z poniższych relacji:
1) podmiot posiada w drugim podmiocie większość praw głosu akcjonariuszy. Wspólników lub

członków,

2) podmiot ma prawo wyznaczać lub odwoływać większość członków organu

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu,

3) podmiot ma prawo wywierać dominujący wpływ na inny podmiot zgodnie z umową zawartą

z tym podmiotem lub postanowieniami w jego akcie założycielskim lub umowie spółki,

4) podmiot, który jest akcjonariuszem lub udziałowcem innego podmiotu, samodzielnie

kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami lub udziałowcami tego

podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub udziałowców tego podmiotu.

Przedsiębiorcy pozostający w jednej z ww. relacji za pośrednictwem innego przedsiębiorcy

również są uznawani za jedno przedsiębiorstwo.

Należy zatem przedłożyć zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej nie tylko

przez wnioskodawcę, ale także przez wszystkie jednostki gospodarcze, które razem

z wnioskodawcą tworzą „jedno przedsiębiorstwo”.

Uwaga!!!

Suma pomocy de minimis wynikająca z przedłożonych zaświadczeń powinna

być tożsama ze wskazaną w polu D.1 Wniosku o dofinansowanie.



Załącznik nr 11 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów 

podmiotowych przez mikro, małe, średnie lub duże 

przedsiębiorstwo

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie

• Część A oświadczenia służy do wykazania powiązań z innymi podmiotami

• Część B służy do przedstawienia skumulowanych danych i określenia kategorii

(wielkości) przedsiębiorstwa



Załącznik nr 12 – Oświadczenie dotyczące tajemnicy 

przedsiębiorstwa

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie.

Wzór oświadczenia dostępny na www.rpo.podkarpackie.pl

http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Załącznik nr 13 – Upoważnienie/pełnomocnictwo do 

podpisania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie, jeżeli dokumenty nie są

podpisane przez osoby przewidziane do reprezentacji zgodnie z dokumentami

rejestrowymi wnioskodawcy

Wzór formularza dostępny na www.rpo.podkarpackie.pl

http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Załącznik nr 14 – Inne niezbędne dokumenty wymagane 

przepisami prawa, kategorią projektu lub Regulaminem 

konkursu

Załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wnioskodawca chce przedstawić

dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących kryteriów

merytorycznych jakościowych.

• Dokumenty potwierdzające innowacyjność w ramach kryterium oceny

merytorycznej – jakościowej nr 1

• Dokumenty potwierdzające innowacyjność w ramach kryterium oceny

merytorycznej – jakościowej nr 2



Załącznik nr 14 c.d

• Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich środków finansowych

umożliwiających realizację projektu. (kryterium oceny merytorycznej –

dopuszczające)

Celem uwiarygodnienia posiadania odpowiednich środków finansowych niezbędnych

do realizacji projektu Wnioskodawca może przedłożyć dokumenty stanowiące

dodatkowe załączniki.

Jednak należy mieć na uwadze, iż w przypadku wątpliwości co do kondycji

finansowej Wnioskodawca może zostać wezwany na etapie oceny merytorycznej do

przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych

niezbędnych dla realizacji projektu np. umowa kredytowa, promesa kredytowa,

umowa pożyczki, miesięczne zestawienie obrotów na rachunku za ostatnie 12

miesięcy oraz saldo, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku

o dofinansowanie.



KRYTERIA WYBORU 
PROJEKTÓW

OCENA FORMALNA 
I MERYTORYCZNA



• Ocena projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu odbywa

się na podstawie kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet

Monitorujący RPO, stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

• Oceny projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów na podstawie listy

sprawdzającej opracowanej przez IZ RPO WP 2014-2020.

Ogólne zasady



Ogólne zasady

Ocena 
formalna

• Kryteria formalne dopuszczające standardowe

• Kryteria formalne dopuszczające specyficzne

• Kryteria formalne administracyjne standardowe

Ocena 
merytoryczna

• Kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe

• Kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne

• Kryteria merytoryczne jakościowe (punktowe)

Zakończenie 
oceny

• Protokół oceny

• Lista rankingowa



Ogólne zasady – uzupełnienia i wyjaśnienia

• Co do zasady brak możliwości dokonywania korekty

• Dopuszczono złożenie wyjaśnień, jeżeli
w dokumentacji wystąpią nieścisłości lub
wątpliwości, które nie pozwolą dokonać
jednoznacznej oceny

Kryteria 
formalne 

dopuszczające 

• W przypadku stwierdzenia braków, omyłek lub
niejasności, Wnioskodawca będzie miał prawo do
dokonania jednokrotnej poprawy

Kryteria 
formalne 

administracyjne

• Dopuszczono złożenie wyjaśnień, jeżeli
w dokumentacji wystąpią nieścisłości lub
wątpliwości, które nie pozwolą dokonać
jednoznacznej oceny

Kryteria 
merytoryczne 

dopuszczające 
i jakościowe



Kryteria oceny formalnej dopuszczające standardowe

1. Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku 

2. Kwalifikowalność wnioskodawcy

3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

4. Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu

5. Zgodność z art. 65 ust. 6 i art.125 ust. 3 lit. e) i f) 
Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r .

6. Zgodność z ograniczeniem dotyczącym 
maksymalnej ilości złożonych wniosków



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Kryteria oceny formalnej dopuszczające 
specyficzne

1. Status przedsiębiorstwa

2. Pomoc publiczna

3. Zachowanie demarkacji między typami projektów



Kryteria oceny formalnej administracyjne 
standardowe

1. Okres realizacji projektu

2. Kwalifikowalność wydatków

3. Poprawność wyboru wskaźników

4. Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku

5. Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Kryteria oceny merytorycznej dopuszczające standardowe

1. Zasada zapobiegania dyskryminacji

2. Równość szans kobiet i mężczyzn 

3. Zasada zrównoważonego rozwoju

4. Zdolność adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko 
powodziowe (jeśli dotyczy)

5. Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy)

6. Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu



3. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu

Kryteria oceny merytorycznej dopuszczające standardowe c.d.

7. Poprawność analizy finansowej i/lub ekonomicznej projektu

8. Spełnienie kryteriów wynikających ze stosownych rozporządzeń pomocy 
publicznej/pomocy de minimis

9. Zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów 
przez minimum 5 lat lub 3 lata (w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji

10. Wykonalność instytucjonalna oraz finansowa projektu

11. Wykonalność techniczna i technologiczna projektu (jeśli dotyczy)

12. Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków

13. Realność wskaźników



Kryteria oceny merytorycznej dopuszczające specyficzne

1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

• Weryfikacji podlegać będzie czy wszystkie systemy
teleinformatyczne wdrożone w projekcie będą
zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych
zgodnie z zasadami przetwarzania informacji
wskazanymi w obowiązujących przepisach prawa

2. Wprowadzenie modelu TIK

• Weryfikacji podlegać będzie czy zakres rzeczowy
projektu prowadzi do wdrożenia minimum jednego z
poniższych modeli TIK:

• B2B

• B2C

• C2C



Kryteria merytoryczne jakościowe

W większości przypadków, mają na celu zbadanie stopnia oddziaływania projektu

na istotne problemy zidentyfikowane w RPO WP 2014-2020 w odniesieniu do

poszczególnych dziedzin wsparcia Programu.

Ocena na podstawie tych kryteriów polega na przyznawaniu punktacji projektowi

w zależności od stopnia tego oddziaływania.

Poszczególne kryteria mają zróżnicowaną wagę, tj. maksymalną ilość możliwych

do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności danego problemu.

Ocena wniosków pod względem kryteriów jakościowych decyduje o miejscu

projektu na liście rankingowej.



1. Rodzaj innowacyjności 
efektu wprowadzonego 

modelu TIK

• W ramach kryterium
premiowane będą projekty,
w wyniku których zostanie
wprowadzona innowacja
produktowa / procesowa,
nietechnologiczna
(organizacyjna,
marketingowa).

Punktacja – maksymalnie 20 
pkt.

• Punktacja:

• Zaimplementowane 
technologie informacyjno-
komunikacyjne 
charakteryzują się 
innowacyjnością:

• nietechnologiczną
(organizacyjną, 
marketingową) – 10 
punktów, 

• procesową / produktową –
20 punktów.

Dokumenty

• Punktacja przyznawana
będzie na podstawie
informacji zawartych
w biznesplanie w części B.7
oraz w dodatkowych
załącznikach do wniosku
o dofinansowanie np.:
dokumentach określających
standardy i normy,
publikacjach naukowych,
dostępnych badaniach,
literaturze fachowej,
raportach, opiniach
o innowacyjności jednostek
naukowo-badawczych, przy
czym posiadanie opinii
o innowacyjności nie jest
wymogiem obligatoryjnym,
ma charakter pomocniczy
i nie jest dokumentem
wiążącym dla oceniających.

Źródło definicji oraz informacje dodatkowe: Podręcznik Oslo



2. Stopień innowacyjności

• W ramach kryterium
premiowane będą projekty,
w ramach których zostaną
zastosowane nowatorskie
rozwiązania informatyczne
wykazujące innowacyjność
min. na poziomie regionu
(województwa
podkarpackiego).

Punktacja – maksymalnie 20 
pkt.

• Punktacja:

• Wprowadzone rozwiązania 
informatyczne wykazują się 
innowacyjnością na 
poziomie:

• regionalnym – 10 punktów,

• krajowym – 15 punktów,

• międzynarodowym – 20 
punktów. 

Dokumenty

• Punktacja przyznawana
będzie na podstawie
informacji zawartych
w biznesplanie w części B.8
oraz w dodatkowych
załącznikach do wniosku
o dofinansowanie np.:
dokumentach określających
standardy i normy,
publikacjach naukowych,
dostępnych badaniach,
literaturze fachowej,
raportach, opiniach
o innowacyjności jednostek
naukowo-badawczych, przy
czym posiadanie opinii
o innowacyjności nie jest
wymogiem obligatoryjnym,
ma charakter pomocniczy
i nie jest dokumentem
wiążącym dla oceniających.



3. Rodzaj zastosowanych rozwiązań / 
technologii

• Kryterium preferować będzie
przedsiębiorstwa, wprowadzające
zaawansowane rozwiązania / technologie.

• Wnioskodawca otrzyma punkty w ramach
niniejszego kryterium jeżeli w ramach
projektu zastosowano przynajmniej jeden
z wymienionych w tabeli elementów.
Punktacja przyznawana będzie w oparciu o
informacje zawarte w biznesplanie w części
B.5.

Punktacja - maksymalnie 20 pkt.

• Punktacja:

• Za każdy z niżej wymienionych rodzajów
zastosowanych rozwiązań / technologii
przyznaje się 4 punkty:

• przetwarzanie w chmurze obliczeniowej,

• dostęp mobilny do danych i aplikacji,

• oprogramowanie jako usługa (SaaS) i/lub
platforma jako usługa (PaaS),

• automatyzacja przepływu pracy (workflow)
i/lub automatyzacja procesów biznesowych
(BPM),

• otwarte standardy, opublikowane API.

• W przypadku zastosowania 3 lub więcej
rozwiązań/technologii przyznaje się 20
punktów.



4. Przyrost zatrudnienia w wyniku 
realizacji projektu

• Warunkiem uzyskania punktów
w ramach kryterium będzie
zwiększenie zatrudnienia
w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,
będące wynikiem realizacji projektu,
bezpośrednio po jego zakończeniu
i utrzymane w okresie trwałości
projektu.

• Kryterium oceniane będzie na
podstawie wskaźnika rezultatu
„Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiębiorstwach”
wskazanego w części C.3 wniosku
o dofinansowanie,
odzwierciedlającego przyrost
zatrudnienia w przedsiębiorstwie
wnioskodawcy, wynikający
bezpośrednio z realizowanego
projektu.

Punktacja - maksymalnie 20 pkt.

• Punktacja:

• wzrost zatrudnienia
o 1 pełen etat – 10
punktów,

• wzrost zatrudnienia
o 2 pełne etaty – 15
punktów,

• wzrost zatrudnienia
o 3 i więcej pełnych etatów
– 20 punktów.



5. Okres funkcjonowania 
przedsiębiorstwa

• Kryterium oceniane będzie na
podstawie okresu
funkcjonowania
przedsiębiorstwa.

• Przy ocenie spełnienia
kryterium brany jest pod
uwagę stan na dzień złożenia
wniosku.

Punktacja- maksymalnie 15 
pkt

• Punktacja:

• przedsiębiorstwo nowo
założone (przedsiębiorstwo,
którego okres
funkcjonowania na rynku ≤
6 miesięcy) – 5 punktów,

• przedsiębiorstwo jest we
wczesnej fazie rozwoju
(przedsiębiorstwo, którego
okres funkcjonowania na
rynku > 6 miesięcy ≤ 24
miesiące) – 15 punktów.



Dodatkowe warunki:

• Potwierdzeniem spełnienia kryterium będzie dokument na podstawie którego

wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (właściwy rejestr lub ewidencja),

będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

• Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej

uznaje się, iż potwierdzeniem rozpoczęcia działalności jest data zawarcia umowy

spółki.

• W przypadku powstania wnioskodawcy na skutek przekształcenia opartego na

przepisach KSH (art. 26 § 4 oraz tytuł IV Dział III „Przekształcenia spółek”) do

okresu funkcjonowania wnioskodawcy należy doliczyć okres funkcjonowania

podmiotu przekształcanego.

• Przy ocenie spełnienia kryterium brany jest pod uwagę stan na dzień złożenia

wniosku o dofinansowanie.



8. Wkład własny wyższy od wymaganego

• Kryterium oceniane będzie na podstawie
poziomu [%] wkładu własnego
Wnioskodawcy w projekcie liczonego jako
udział w kosztach kwalifikowanych.

Punktacja- maksymalnie 5 pkt

• Punktacja:

• Za każde 1% obniżenie wartości
wnioskowanego dofinansowania,
skutkujące kwotowym podwyższeniem
wkładu własnego, wyższego od
wymaganego minimum przyznawany
będzie 1 punkt.

• Suma uzyskanych punktów dzięki
zwiększeniu wkładu własnego nie może
przekroczyć 5 punktów.

• W przypadku obniżenia procentowego
poziomu dofinansowania przy
równoczesnym ubieganiu się przez
wnioskodawcę o maksymalną kwotę
dofinansowania jeśli taka została
określona warunkami wynikającymi
z zapisów Regulaminu konkursu lub
innych przepisów wynikających z aktów
prawnych regulujących maksymalny
poziom dofinansowania, punkty nie będą
przyznawane.

• Aby uzyskać punkty, wnioskodawca musi
obniżyć wartość wnioskowanej kwoty
dofinansowania względem poziomu
wydatków kwalifikowanych.



• Kryterium oceniane będzie na podstawie montażu finansowego zastosowanego

w projekcie. Kryterium będzie promowało projekty w ramach, których wnioskodawca zadeklaruje

wkład pieniężny wyższy od wymaganego minimum zgodnie z założeniami wynikającymi

z zapisów zawartych w „Regulaminie konkursu”.

• Zgodnie z „Regulaminem konkursu” maksymalna wielkość dofinansowania dla

przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach pomocy de minimis wynosi 80% wydatków

kwalifikowanych, z czego wynika, że wnioskodawca minimalny wkład własny będzie musiał

zabezpieczyć w wysokości 20 % wydatków kwalifikowanych.

• W przypadku, gdy Wnioskodawca zadeklaruje 25 % wkładu i zawnioskuje

o 75% wydatków kwalifikowanych dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020, wówczas

w ramach kryterium zostanie zastosowana następująca metoda wyliczania:

5 % x 1 pkt = 5 pkt

• W przypadku obniżenia procentowego poziomu dofinansowania przy równoczesnym

ubieganiu się przez Wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania wynikającą

z dostępnego limitu pomocy de minimis punkty nie zostaną przyznane.

• W ramach kryterium będzie można uzyskać maksymalnie 5 punktów.

• Punktacja przyznawana będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku

o dofinansowanie w części A.5, D.3 oraz D.8.



Zakończenie oceny merytorycznej

Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny kryteriów 

merytorycznych jakościowych wynosi 100.

Projekty, które uzyskały minimum procentowe (punktowe) tj. 50, otrzymują ocenę

pozytywną pod warunkiem, że kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów

w konkursie wystarcza na wybranie ich do dofinansowania. W przeciwnym

przypadku projekty otrzymują ocenę negatywną (art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Wspierania Przedsiębiorczości RPO

ul. Towarnickiego 3A , 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 61 71

mail:  dwp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

