Załącznik nr 2: Kryteria oceny wniosku o udzielenie wsparcia na utworzenie partnerstwa

Lp.

Kryterium

Opis

Wymagany
Możliwy wynik
wynik
oceny
oceny

1.

Kwalifikowalność
wnioskodawcy

1. Sprawdzeniu podlega, czy wnioskodawca jest:
1) mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą
prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego
rejestru, albo
2) podmiotem prawa norweskiego, prowadzącym działalność na
terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do
odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez
właściwy organ administracji Królestwa Norwegii.
2. Sprawdzeniu podlega, czy wnioskodawca nie jest wykluczony z
możliwości otrzymania wsparcia na podstawie:
1) art. 207 ustawy o finansach publicznych (tj. nie znajduje się w
rejestrze podmiotów wykluczonych prowadzonym przez Ministra
Finansów);
2) art. 211 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm (tj. nie wykorzystał środków

Tak/Nie

Tak

publicznych niezgodnie z przeznaczeniem w sposób powodujący
niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu);
3) art. 6b ust. 3 pkt 1-4 ustawy o PARP tj.:
a) nie jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który został
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi
bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z
wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
b) nie jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną, którego członek
jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej
został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o
których mowa w lit. a;
c) nie jest podmiotem:
 który posiada zaległości z tytułu należności
publicznoprawnych, lub
 który pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje
się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego, lub
 który naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy;
 zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z
dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego
środkami publicznymi.
3. Sprawdzeniu podlega, czy nie zostanie przekroczony dopuszczalny limit
pomocy de minimis , tj. czy w przypadku wnioskodawców będących

przedsiębiorcami wartość wnioskowanej pomocy brutto łącznie z
wartością innej pomocy de minimis otrzymanej od Rzeczypospolitej
Polskiej przez jednego wnioskodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 2
rozporządzenia nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch
poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej
równowartość 200 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorcy
prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów –
100 000 EUR, oraz spełnione są inne warunki określone w
rozporządzeniu nr 1407/2013.
2.

3.

Zgodność
Sprawdzeniu podlega, czy:
zaplanowanych
1. wnioskodawca będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność
działań z celami i
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną
przedmiotem
wpisem do odpowiedniego rejestru odbędzie podróż do Norwegii;
wsparcia
albo
wnioskodawca będący podmiotem prawa norweskiego prowadzącym
działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem
do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym
przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii odbędzie
podróż do Polski;
2. działania będące przedmiotem wniosku dotyczą poszukiwania
partnerów i nawiązywania międzynarodowego partnerstwa w ramach
programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”.
Termin realizacji Sprawdzeniu podlega, czy zagraniczna podróż została zaplanowana w
zaplanowanych
okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze tj. nie nastąpi wcześniej niż w
działań
dniu wysłania przez PARP informacji o pozytywnej ocenie wniosku o

Tak/Nie

Tak

Tak/Nie

Tak

4.

Jednorazowość
wsparcia

udzielenie wsparcia na utworzenie partnerstwa, a spotkanie/spotkania w
ramach tej podróży odbędą się najpóźniej 20 marca 2020 r.
Sprawdzeniu podlega, czy wnioskodawca nie otrzymał wcześniej
jednorazowego wsparcia na utworzenie partnerstwa tj.:
a) inny wniosek złożony przez wnioskodawcę nie otrzymał pozytywnej
oceny albo
b) wnioskodawca nie otrzymał wsparcia na utworzenie partnerstwa, tj.
nie podpisał umowy o udzielenie wsparcia na utworzenie
partnerstwa.

Tak/Nie

Tak

