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Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu 

 
LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER  

 
I. KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1 

Lp.  

Brzmienie kryterium merytorycznego 0-1 
Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi 

wobec Wnioskodawcy 

Czy mój wniosek pozwoli 
oceniającym uznać kryterium za 

spełnione? 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

1. Czy wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach właściwego Działania/Podziałania PO WER lub 
właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium 
dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych 
do ubiegania się o dofinansowanie? 

Oceniający sprawdza, czy Wnioskodawca jest 
podmiotem uprawnionym do ubiegania się o 
dofinansowanie w  ramach właściwego 
Działania/Podziałania PO WER. Wnioskodawca 
powinien upewnić się, czy jest podmiotem 
wskazanym w SZOOP PO WER dla danego 
Działania/Poddziałania (w polu Typ 
beneficjenta). 

   

2. Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione 
zostały wymogi dotyczące 

1) wyboru Partnerów spoza sektora finansów 
publicznych, o  których mowa w art. 33 ust. 2-4 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile 

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli 
wniosek zostanie skutecznie podpisany przez 
Wnioskodawcę i  Partnerów. 
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Lp.  

Brzmienie kryterium merytorycznego 0-1 
Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi 

wobec Wnioskodawcy 

Czy mój wniosek pozwoli 
oceniającym uznać kryterium za 

spełnione? 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

dotyczy); 
2) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w 

terminie zgodnym z art. 33 ust. 3 i Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed 
złożeniem wniosku o  dofinansowanie albo przed 
rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest 
wcześniejsza od daty złożenia wniosku o  
dofinansowanie.  

3. Wnioskodawca oraz Partnerzy krajowi1 (o ile 
dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z 
EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony 
rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z 
późn.zm.)  (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i 
zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy 

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na 
podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę 
informacji potwierdzających potencjał finansowy 
jego i ewentualnych Partnerów (o ile budżet 
projektu uwzględnia wydatki Partnera) odnosząc 
go do wydatków Wnioskodawcy – na podstawie 
danych posiadanych przez IP – dotyczących 

   

                                                           
1 W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym 
przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez 
danego Wnioskodawcę/ Partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora 
finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów 
publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego 
jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub 
poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali Wnioskodawca/ Partnerzy (o ile 
dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. 
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Lp.  

Brzmienie kryterium merytorycznego 0-1 
Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi 

wobec Wnioskodawcy 

Czy mój wniosek pozwoli 
oceniającym uznać kryterium za 

spełnione? 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

od łącznych rocznych wydatków w ocenianym 
projekcie i innych projektach realizowanych 
w ramach EFS, których stroną umowy 
o dofinansowanie jest instytucja, w której 
dokonywana jest ocena merytoryczna wniosku 
w roku kalendarzowym, w którym wydatki są 
najwyższe2. 

innych realizowanych przez wnioskodawcę 
projektów (z  uwzględnieniem projektów 
zakontraktowanych również w  ramach 
przedmiotowego konkursu).W przypadku, gdy 
projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy 
(12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do 
roku realizacji projektu, w którym wartość 
planowanych wydatków jest najwyższa. 

Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w 
części 4.3 wniosku o dofinansowanie Potencjał 
Wnioskodawcy i  Partnerów zawarto informacje 
potwierdzające potencjał finansowy jego 
i ewentualnych Partnerów (o ile budżet 
projektu uwzględnia wydatki Partnera). 

4. Z wnioskodawcą lub partnerem/ partnerami (o ile 
dotyczy) nie rozwiązano w trybie natychmiastowym 
umowy o  dofinansowanie projektu realizowanego 
ze środków PO WER z  przyczyn leżących po jego 
stronie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora 
finansów publicznych (jsfp). 

Za przyczyny leżące po stronie wnioskodawcy lub 

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na 
podstawie: 

 oświadczenia w formularzu wniosku 
o  dofinansowanie, podpisanego przez 
Wnioskodawców i Partnerów, że nie 
doszło do rozwiązania w trybie 
natychmiastowym umowy 

   

                                                           
2 W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym 
wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 
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Lp.  

Brzmienie kryterium merytorycznego 0-1 
Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi 

wobec Wnioskodawcy 

Czy mój wniosek pozwoli 
oceniającym uznać kryterium za 

spełnione? 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

partnera/partnerów, w efekcie których doszło do 
rozwiązania umowy uznaje się następujące sytuacje: 

Wnioskodawca/partner dopuścił się poważnych 
nieprawidłowości finansowych, w szczególności 
wykorzystał przekazane środki na cel inny niż 
określony w projekcie lub niezgodnie z umową, 

Wnioskodawca/partner złożył lub posłużył się 
fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, 
przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę 
dokumentami w celu uzyskania dofinansowania 
w ramach umowy, w tym uznania za kwalifikowalne 
wydatków ponoszonych w ramach projektu, 

Wnioskodawca/partner ze swojej winy nie rozpoczął 
realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej 
we wniosku początkowej daty okresu realizacji 
projektu. 

o dofinansowanie projektu 
realizowanego ze środków PO WER 
z przyczyn leżących po stronie podmiotu 
reprezentowanego przez 
Wnioskodawcę /Partnera  

lub 

 informacji zwartych w Systemie SOWA, 
w  oparciu o dane nt. rozwiązanych 
dotychczas umów oraz danych 
wprowadzane na bieżąco przez 
instytucje nadzorujące realizację 
projektów, 

lub   

 wykazu umów rozwiązanych w trybie 
natychmiastowym.  
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II. Kryteria Dostępu  

Lp. 
Brzmienie szczegółowego kryterium dostępu 
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi 
wobec Wnioskodawcy 

Czy mój wniosek pozwoli 
oceniającym uznać kryterium za 

spełnione? 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

1. W ramach projektu przedsiębiorcy zostaną objęci 
następującym zindywidualizowanym wsparciem:  

1) działania szkoleniowe, w szczególności z: 
technik analiz przyczyn niepowodzenia 
w ramach poprzedniej działalności 
gospodarczej, planowania kierunków rozwoju 
przedsiębiorstwa oraz sposobu analizy luk 
kompetencyjnych na poziomie 
przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie, 

2) działania szkoleniowe dotyczące wsparcia 
w prowadzeniu obecnej działalności 
gospodarczej, 

3) działania doradcze związane bezpośrednio 
z działaniami szkoleniowymi o których mowa 
w pkt. 1 - 2.  

Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do 
indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy 
ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. 
Wnioskodawca łącznie z  Partnerami (jeśli dotyczy) na 
etapie realizacji projektu zapewni zindywidualizowane 
wsparcie dla przedsiębiorców wynikające z  analizy ich 
potrzeb. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli 
ww. działania oraz sposób ich wykonania 
określony w kryterium znajdą się we wniosku 
o dofinasowanie, w szczególności w części IV pkt. 
4.1 zadania.  
 
 
Przez działania szkoleniowe i doradcze należy 
rozumieć działania, o których jest mowa 
w rozdziale 4 d, par. 12 h ust.1 lit. 2) i 4) 
Rozporządzenia MIR w sprawie udzielania przez 
PARP pomocy finansowej w ramach PO WER 
2014-2020. 
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Lp. 
Brzmienie szczegółowego kryterium dostępu 
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi 
wobec Wnioskodawcy 

Czy mój wniosek pozwoli 
oceniającym uznać kryterium za 

spełnione? 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy  
i projekt kończy się nie później niż 30 czerwca 2023 r. 

Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie projektu w części I 
pkt. 1.7 Okres realizacji projektu 

   

3. Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca nie więcej 
niż jeden raz we wnioskach o dofinansowanie 
złożonych w konkursie. 

Kryterium będzie ocenianie na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu 
w części II pkt. 2.1 oraz zestawienia złożonych do 
PARP wniosków o  dofinansowanie projektów. 

 

  

4. Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy) 
w ramach projektu obejmie wsparciem minimum 200 
przedsiębiorstw ponownie podejmujących działalność. 

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści 
wniosku, w  szczególności z w pkt. 3.1 
Adekwatność doboru wskaźników specyficznych 
dla danego projektu  oraz 3.2 Grupy docelowe. 

 

  

5. Średni koszt wsparcia w ramach projektu 
przedsiębiorstwa ponownie podejmującego 
działalność nie może przekroczyć 15 000,00 zł. 

Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie projektu 
w szczególności w pkt. V Budżet projektu. 

   

6. Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy (i ich 
pracownicy) z  sektora MMŚP ponownie 
rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy 
w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu zaprzestali prowadzenia działalności 
gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli 
działalność gospodarczą w formie jednoosobowej 

Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów 
wniosku o dofinansowanie projektu, 
w szczególności w części III pkt. 3.2 Grupy 
docelowe. 
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Lp. 
Brzmienie szczegółowego kryterium dostępu 
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi 
wobec Wnioskodawcy 

Czy mój wniosek pozwoli 
oceniającym uznać kryterium za 

spełnione? 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki 
prawa handlowego. 

7. Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy) 
w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku 
objęli działaniami szkoleniowymi lub doradczymi 
minimum 50% MMŚP przewidzianych do objęcia 
wsparciem w złożonym projekcie. 

Ocena kryterium dokonywana będzie na 
podstawie załączonego do wniosku 
o dofinansowanie oświadczenia. 

   

8. W skład personelu odpowiadającego za zarządzanie 
projektem wchodzić będzie osoba posiadająca co 
najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie 
w realizacji projektów, w  ramach których udzielana 
była pomoc publiczna/ pomoc de minimis 
przedsiębiorcom w trakcie 3 lat przed terminem 
złożenia wniosku. 

Ocena kryterium dokonywana będzie na 
podstawie załączonego do wniosku o 
dofinansowanie oświadczenia. Życiorys 
zawodowy ww. osoby oraz dokumenty 
potwierdzające posiadane doświadczenie (np. 
referencje) będą weryfikowane po podpisaniu 
umowy. 
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Lp. 
Brzmienie szczegółowego kryterium dostępu 
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi 
wobec Wnioskodawcy 

Czy mój wniosek pozwoli 
oceniającym uznać kryterium za 

spełnione? 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

9. Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy), 
zaangażuje do realizacji projektu zespół trenerów, 
posiadających udokumentowane doświadczenie 
w realizacji działań szkoleniowych z zakresu tematów, 
w ramach których oferować będą wsparcie na rzecz 
przedsiębiorców w projekcie, w wymiarze co najmniej 
120 godzin w okresie 3 lat przed terminem złożenia 
wniosku. 

Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy), 
zaangażuje do realizacji projektu zespół doradców, 
posiadających udokumentowane doświadczenie 
w realizacji działań doradczych z zakresu tematów, 
w ramach których oferować będą wsparcie na rzecz 
przedsiębiorców w projekcie, w wymiarze co najmniej 
150 godzin w okresie 3 lat przed terminem złożenia 
wniosku. 

Ocena kryterium dokonywana będzie na 
podstawie załączonego do wniosku 
o dofinansowanie oświadczenia. 
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III. Kryteria premiujące  

Lp. Kryterium Uzasadnienie/ sposób oceny 

Czy mój wniosek pozwoli 
oceniającym uznać kryterium za 

spełnione? 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

1. Wsparciem zostaną objęte MMŚP, których właściciele 
 w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu zaprzestali prowadzenia działalności 
gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 
18 miesięcy. 

a) w przypadku objęcia wsparciem co najmniej 
40 % wskazanych przedsiębiorstw wniosek 
otrzyma 5 pkt, 

b) w przypadku objęcia wsparciem co najmniej 
60 % wskazanych przedsiębiorstw wniosek 
otrzyma 10 pkt. 

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści 
wniosku. 

   

2. Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy) 
oprócz form stacjonarnych zapewni również 
możliwość zdalnego udzielania firmom doradztwa, 
o którym mowa w kryterium nr 1 pkt 3, z 
wykorzystaniem narzędzi informatycznych np. za 
pośrednictwem Internetu. Waga punktowa: 5 pkt 

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści 
wniosku.    

3. Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu 
zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością 
w wymiarze co najmniej ½ etatu. Waga punktowa: 
10 pkt 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku.    
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IV. Inne 

1. Czy Wnioskodawca oświadczył, iż projekt będzie 
realizowany zgodnie z założeniami Załącznika nr 15 
Minimalny zakres usług do Regulaminu konkursu. Informacja będzie weryfikowana na podstawie 

treści wniosku. 
TAK NIE 

Sprawdzane 
na etapie 

weryfikacji 
formalnej 

i oczywistych 
omyłek 

 


