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KRYTERIA TAK/NIE 

 

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy 

2. Budżet projektu 

3. Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą równości szans kobiet  

i mężczyzn, oraz zasadą zrównoważonego rozwoju 

 

 

Projekt może być rekomendowany do dofinansowania, jeśli otrzyma „TAK” we wszystkich kryteriach. 
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1. Kwalifikowalność wnioskodawcy 

W kryterium sprawdzimy, czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się  

o dofinansowanie. Wnioskodawca musi spełniać łącznie poniższe warunki: 

• posiada status średniego przedsiębiorstwa (w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 

651/2014);  

• prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj woj.  

warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego lub świętokrzyskiego 

• prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.; 

• nie znajdował się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 

Rozporządzenia nr 651/ 2014);  

• w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienie pandemii COVID-

19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 

rozporządzenia nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotował spadek obrotów  

o co najmniej 30%  w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku; 

• nie spełnia  przesłanek określonych w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.); 

• nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 

zm.); 

• nie jest objęty  zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) na 

podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769.) lub zakazem, o którym mowa w art. 9 ust. 1 

pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 628 z późn. zm.); 

• nie prowadzi:  

1. działalności w sektorach wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia tj.: 

a. określonych 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);   

b. w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013, jeśli 

dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 lit. a–k rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45);  

c. produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych; 
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d. produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych; 

e. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 

f. gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich 

wygranych; 

g. produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub prekursorów. 

2. działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych. 

 

   

      Dodatkowe informacje 

Pozytywnie ocenimy kwalifikowalność wnioskodawcy w zakresie statusu średniego przedsiębiorcy,  

na podstawie oświadczenia dołączonego do wniosku o dofinansowanie. Weryfikacji poprawności 

oświadczenia dokonamy na etapie rozliczenia wsparcia. 

Pozytywnie ocenimy kwalifikowalność wnioskodawcy w zakresie miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej, gdy - w przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - 

adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium jednego z województw 

Polski Wschodniej, tj.: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego  

lub świętokrzyskiego, albo, gdy - w przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) - co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się 

na terytorium jednego z województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, podlaskiego lub świętokrzyskiego.  Informacje zostaną zweryfikowane na etapie 

oceny na podstawie ogólnodostępnych rejestrów publicznych.  

Pozytywnie ocenimy kryterium kwalifikowalność wnioskodawcy w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r, na podstawie oświadczenia dołączonego do wniosku  

o dofinansowanie. Informacje zostaną zweryfikowane na etapie oceny na podstawie 

ogólnodostępnych rejestrów publicznych. 

Pozytywnie ocenimy kryterium w zakresie sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy na dzień 31 grudnia 

2019 r. tj. niespełniania przesłanek trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 Rozporządzenia 651/2014 

na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w Formularzu informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19. Weryfikacji poprawności przedstawionych przez wnioskodawcę 

informacji dokonamy na etapie rozliczenia wsparcia.  

Pozytywnie ocenimy kryterium w zakresie obecnej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy  

tj. odnotowanego poziomu spadku obrotów po 1 lutego 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii 

COVID-19, na podstawie oświadczenia wnioskodawcy załączonego do wniosku o dofinansowanie, 

sporządzonego na podstawie danych z  ewidencji dla celów podatkowych oraz dokumentów 

potwierdzających spadek obrotów. Weryfikacji oświadczenia dokonamy na etapie rozliczenia 

wsparcia.  

Pozytywnie ocenimy kryterium w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach 

niewykluczonych oraz nieprowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora 
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kas spółdzielczych, na podstawie informacji wskazanych we wniosku o dofinansowanie oraz  

w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem 

głównej działalności wnioskodawcy wskazanej we wniosku.  

 §  Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania 

pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z  wystąpieniem pandemii COVID-19  

(Dz. U. poz 773), dalej: Rozporządzenie MFiPR.  

Rozporządzenie 1301, art. 3 ust. 1 „Ponadto EFRR może wspierać finansowanie kapitału obrotowego  

w MŚP, co stanowi środek tymczasowy mający zapewnić skuteczne reagowanie na kryzys  

w dziedzinie zdrowia publicznego.”. (Dz. Urz. UE z 31.03.2020 r.) 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 . 

 

Wniosek otrzyma ocenę „TAK”, jeśli spełni wszystkie warunki wymienione w kryterium.  

2. Budżet projektu  

W kryterium ocenimy, czy: 

• wartość wnioskowanego  dofinansowania jest zgodna z Metodologią wyliczenia stawek 

jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego 

niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

• wartość dofinansowania nie przekracza maksymalnego limitu wsparcia dla jednego 

przedsiębiorcy możliwego do uzyskania z różnych źródeł, na podstawie  Rozporządzenia MFiPR. 

    

      Dodatkowe informacje 

Wartość pomocy, jaką będziemy przekazywać beneficjentowi, będzie zgodna ze stawkami dla 

średniego przedsiębiorcy, na podstawie  Metodologii wyliczenia stawek jednostkowych w projektach 

w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

stanowiącej załącznik do Regulaminu.  

Pozytywnie ocenimy kryterium w zakresie nieprzekraczania dostępnych limitów pomocy zgodnie  

z Rozporządzeniem MfiPR, tj. 800 tys. euro dla jednego przedsiębiorcy, na podstawie oświadczenia 

załączonego do wniosku o dofinansowanie. Weryfikacji przedłożonego oświadczenia dokonamy na 

etapie umowy o dofinansowanie. 

 

§  Podstawa prawna 

Rozporządzenie MFiPR. 
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3. Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn, oraz zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W kryterium ocenimy, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, oraz zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

   

      Dodatkowe informacje 

Pozytywnie ocenimy kryterium w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, oraz zasady 

zrównoważonego rozwoju, jeżeli wnioskodawca złoży stosowne oświadczenie we wniosku  

o dofinansowanie 

§  Podstawa prawna 

Art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020. 


