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Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

Działanie 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ, Etap I  

(6 lipca 2016 r.) 

 

I ETAP (AUDYT, STRATEGIA) 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium 
Sposób 

oceny 

Wymagane 

minimum 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA 

1.  Wnioskodawca  prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.   TAK/NIE TAK 

2.  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.4 POPW. TAK/NIE TAK 

3.  Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT 

1.  Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. TAK/NIE TAK 

2.  Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.4 POPW. TAK/NIE TAK 

3.  Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania 1.4 POPW. TAK/NIE TAK 
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4.  Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania 1.4 POPW. TAK/NIE TAK 

5.  Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinasowanie. TAK/NIE TAK 

6.  
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013. 

TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK 

1.  Złożenie wniosku we właściwej instytucji. TAK/NIE TAK 

2.  Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE – SPECYFICZNE 

1.  Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.  TAK/NIE TAK 

2.  Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników. TAK/NIE TAK 

3.  
Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tyś PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w 

okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia. 

TAK/NIE TAK 

4.  
Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w 

Regulaminie Konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową. 

TAK/NIE TAK 

5.  Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie. TAK/NIE TAK 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PANEL EKSPERTÓW) 
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Lp. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1.  Wnioskodawca posiada odpowiednią wiedzę pozwalającą na realizację projektu, ma sprecyzowane oczekiwania rezultatów audytu 

oraz jest zdeterminowany do wdrażania działań z niego wynikających.  

0-3 1 

2.  Cel projektu oraz działania zaplanowane w projekcie wpisują się w obszar wzornictwa oraz w cele działania 1.4 POPW. 0-3 1 

3.  Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. 0-1 1 

4.  Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione. 0-1 1 

5.  Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z 

Polski Wschodniej. 

0-1 0 

6.  Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby 

posiadające niezbędne kwalifikacje. 

0-3 1 

7.  Poziom bezrobocia w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu. 0-1 0 

Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej wynosi 13. 

Do rekomendowania projektu do uzyskania wsparcia niezbędne jest uzyskanie 8 punktów. 

I ETAP (AUDYT, STRATEGIA) 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Sposób 

oceny 

Wymagane 

minimum 
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KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA 

1.  Wnioskodawca  prowadzi 

działalność gospodarczą na 

terytorium makroregionu Polski 

Wschodniej.   

Wnioskodawca deklaruje, że prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu 

Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego 

lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.  

W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co 

najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski Wschodniej. 

W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej 

jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski 

Wschodniej. 

TAK/NIE TAK 

2.  Wnioskodawca nie podlega 

wykluczeniu z możliwości uzyskania 

wsparcia w ramach działania 1.4 

POPW. 

W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w: 

- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

- 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; 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

- art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości; 

- art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

oraz 

- Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 

dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) Nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

TAK/NIE TAK 
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rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

- na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem 

wewnętrznym. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy będącego 

integralną częścią wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 

projektu IP dokona weryfikacji spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o 

dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu. Dodatkowo IP wystąpi do Ministra Finansów o 

informację, czy wyłoniony (rekomendowany do dofinansowania Wnioskodawca) nie widnieje 

w Rejestrze podmiotów wykluczonych. 

3.  Wnioskodawca jest mikro, małym 

lub średnim przedsiębiorcą. 

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE  L187 z 26.06. 2014 r., s. 1). 

TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT 

1.  Projekt jest realizowany na 

terytorium makroregionu Polski 

Wschodniej. 

Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa 

makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). 

TAK/NIE TAK 

2.  Przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności wykluczonych 

z możliwości uzyskania wsparcia 

w ramach działania 1.4 POPW. 

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach 

przedmiotowego działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania 

pomocy na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 .  

TAK/NIE TAK 

3.  Realizacja projektu mieści się w 

ramach czasowych działania 1.4 

POPW. 

Projekt zostanie rozpoczęty najpóźniej w terminie jednego miesiąca od zawarcia umowy o 

dofinansowanie i będzie trwał maksymalnie 6 miesięcy. Weryfikacja zostanie dokonana  

w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w kopii umowy 

TAK/NIE TAK 
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warunkowej z wykonawcą. 

4.  Wnioskowana kwota wsparcia jest 

zgodna z zasadami finansowania 

projektów obowiązującymi dla 

działania 1.4 POPW. 

Kwoty wskazane przez Wnioskodawcę w złożonym Wniosku są naliczone prawidłowo w 

zakresie: 

 limitu pomocy możliwej do uzyskania przez Wnioskodawcę tj. 100 000PLN 

(maksymalna wartość dofinansowania w ramach działania); 

 rachunkowym. 

 

TAK/NIE TAK 

5.  Projekt zostanie rozpoczęty po dniu 

złożenia wniosku o dofinasowanie. 

 

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca 

nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta 

przed lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za 

niespełnione. 

TAK/NIE TAK 

6.  Projekt jest zgodny z zasadami 

horyzontalnymi wymienionymi 

w art. 7 i 8 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013. 

 

 Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE: 

1. promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego 

traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, 

wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; 

2. zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr z1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. w zakresie wymogów ochrony 

środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie zmian klimatu i 

łagodzenie jego skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz 

zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie nie może być udzielone na projekty 

prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt ma co najmniej neutralny wpływ na ww. 

TAK/NIE TAK 
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zasady horyzontalne. Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK 

1.  Złożenie wniosku we właściwej 

instytucji. 

Wniosek złożono we właściwej Instytucji w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, o którym mowa 

w art. 39 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

TAK/NIE TAK 

2.  Złożenie wniosku w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o 

konkursie. 

Wniosek został złożony z zachowaniem terminu, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie. 

 

TAK/NIE TAK 

KRYTERIA FORMALNE - SPECYFICZNE 

1.  Wnioskodawca przed dniem 

złożenia wniosku zamknął 

przynajmniej jeden rok obrotowy 

trwający przynajmniej 12 miesięcy. 

Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy 

trwający przynajmniej 12 miesięcy. 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie zobowiązanych do 

stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. 

TAK/NIE TAK 

2.  Wnioskodawca zatrudnia co 

najmniej 5 pracowników. 

W ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy Wnioskodawca zatrudniał 

co najmniej 5 pracowników. Pod uwagę bierze się średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu 

na pełne etaty w ostatnim zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy. 

TAK/NIE TAK 

3.  Wnioskodawca osiągnął przychody 

ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 

tys. PLN przynajmniej w jednym 

zamkniętym roku obrotowym w 

okresie 3 lat poprzedzających rok, w 

którym złożył wniosek o udzielenie 

wsparcia. 

Wnioskodawca deklaruje, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym 

przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o 

udzielenie wsparcia wysokość osiągniętych przychodów ze sprzedaży jest nie mniejsza niż 600 

tys PLN. 

TAK/NIE TAK 
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4.  Wnioskodawca przeprowadził 

postępowanie ofertowe i dokonał 

wyboru wykonawcy zgodnie z 

wymogami określonymi w 

Regulaminie Konkursu oraz podpisał 

z nim umowę warunkową. 

Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej przedstawia informacje i dokumenty dotyczące 

procesu wyboru wykonawcy, w szczególności: 

- kopię zapytania ofertowego; 

- informację o terminie i miejscu publikacji zapytania ofertowego; 

- kopię dokumentacji potwierdzającej skierowanie zapytania ofertowego do minimum 

trzech potencjalnych wykonawców; 

- kopię protokołu wyboru wykonawcy; 

- umowę warunkową z wybranym wykonawcą. 

Kryterium zostanie ocenione w oparciu o powyższe informacje i dokumenty. 

TAK/NIE TAK 

5.  Wnioskodawca złożył jeden wniosek 

o dofinansowanie w konkursie. 

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu na I Etap tylko jeden wniosek. Złożenie 

większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych złożonych 

przez Wnioskodawcę z wyjątkiem pierwszego. 

TAK/NIE TAK 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PANEL EKSPERTÓW) 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane 

minimum 

1.  Wnioskodawca posiada 

odpowiednią wiedzę pozwalającą na 

realizację projektu, ma 

sprecyzowane oczekiwania 

rezultatów audytu oraz jest 

zdeterminowany do wdrażania 

W ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy: 

- świadomość kadry zarządzającej, a w przypadku osób fizycznych wykonujących 

działalność gospodarczą, właściciela, celów audytu wzorniczego oraz jego możliwych 

konsekwencji dla firmy (audyt wzorniczy może przynieść korzyści jedynie w 

przypadku, gdy zarząd Wnioskodawcy będzie aktywnie w nim uczestniczył i będzie 

zdeterminowany do wdrażania działań z niego wynikających); 

0-3 1 
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działań z niego wynikających. - gotowość do realizacji działań poaudytowych i poniesienia kosztów z nimi związanych 

oraz zapewnienia źródeł finansowania tych działań; 

- znajomość projektu i jego celów przez kadrę zarządzającą, a w przypadku osób 

fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, przez właściciela (zdolność do 

wyjaśnienia znaczenia projektu dla dalszego rozwoju firmy, znajomość odbiorców 

firmy i ich potrzeb, zdolność do określenia oczekiwanych efektów projektu); 

- Wnioskodawca wyznaczył przedstawicieli do udziału w projekcie, wśród których 

znajduje się właściciel bądź członek organu zarządzającego lub wspólnik. 

Ocena tego punktu będzie przeprowadzana na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz 

rozmowy z przedstawicielem kadry zarządzającej. 

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione w stopniu dostatecznym; 

2 pkt – kryterium spełnione w stopniu dobrym. 

3 pkt – kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 

co najmniej 1 pkt. 

2.  Cel projektu oraz działania 

zaplanowane w projekcie wpisują 

się w obszar wzornictwa oraz w cele 

działania 1.4 POPW 

Cele projektu, określone przez Wnioskodawcę działania zaplanowane w audycie wzorniczym 

oraz zaproponowana metodologia musi wpisywać się w obszar wzornictwa i gwarantować 

osiągnięcie celów działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW.  

W ocenie kryterium będą brane pod uwagę następujące elementy: 

- zakres zaplanowanych przez wykonawcę działań i ich zasadność w kontekście potrzeb 

wnioskodawcy oraz ich możliwy wpływ na rozwój wnioskodawcy; 

- metodologia przeprowadzenia audytu wzorniczego; 

0-3 1 
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- adekwatność zaproponowanych działań w kontekście działalności prowadzonej przez 

Wnioskodawcę na terenie Polski Wschodniej oraz oczekiwanych efektów działania w 

Polsce Wschodniej. 

 
Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione (cele projektu lub działania zaplanowane w projekcie nie 

wpisują się w obszar wzornictwa lub w cele działania 1.4 POPW); 

1 pkt – kryterium spełnione w stopniu dostatecznym; 

2 pkt – kryterium spełnione w stopniu dobrym. 

3 pkt – kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 

co najmniej 1 pkt. 

3.  Wnioskodawca zapewnia 

finansowanie projektu. 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej 

realizację I Etapu. 

Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach 

finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe oraz w prognozach finansowych zawartych w 

dokumentacji aplikacyjnej, a także w zawartych we wniosku informacjach odnośnie możliwości 

pozyskania finansowania zewnętrznego przez Wnioskodawcę. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 

1 pkt. 

0-1 1 
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4.  Wydatki w ramach projektu są 

kwalifikowalne, racjonalne i 

uzasadnione. 

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem 

muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę 

działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania. Działania zaplanowane w 

ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju działalności Wnioskodawcy. 

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków 

kwalifikowalnych dla działania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich 

kategorii wydatków. 

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z 

realizacją działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest 

zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku. 

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu 

zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. 

Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z 

Regulaminem konkursu. Dokonanie korekty powyżej progu procentowego określonego w 

Regulaminie konkursu oznacza niespełnienie kryterium. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wydatki nie są racjonalne lub wydatki są nieuzasadnione lub oceniający dokonali 

korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu procentowego określonego w Regulaminie 

konkursu; 

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione, ewentualna korekta jest zgodna z 

zasadami określonymi w Regulaminie konkursu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 

1 pkt. 

0-1 1 
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5.  Przedmiot projektu wpisuje się w 

zakres regionalnych inteligentnych 

specjalizacji wspólnych dla co 

najmniej dwóch województw z 

Polski Wschodniej. 

Wskazany we wniosku przedmiot projektu wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych 

specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – kryterium niespełnione; 

1 pkt – kryterium spełnione.  

0-1 0 

6.  Wskazany wykonawca posiada 

potencjał niezbędny do należytego 

świadczenia usług oraz zapewnia ich 

realizację przez osoby posiadające 

niezbędne kwalifikacje. 

Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju 

produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie 

wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca 

posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech 

różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w 

projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być 

wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. 

Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców 

usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. 

Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy 

posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania 

strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w 

tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby 

ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów 

w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w 

projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może 

być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. 

Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców 

usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. 

Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane 

doświadczenie w zakresie wzornictwa. 

0-3 1 
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W ocenie będą brane następujące elementy:  

 - doświadczenie i kompetencje wykonawcy (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w 

branży, w której działa wnioskodawca, doświadczenie w projektowaniu produktów);  

- doświadczenie i kompetencje zaproponowanych ekspertów (liczba ekspertów, 

komplementarność ich kompetencji i doświadczenia, dopasowanie ekspertów do potrzeb 

danego wnioskodawcy); 

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt, przy czym: 

0 pkt – wskazany wykonawca nie posiada potencjału do należytego świadczenia usług lub nie 

zapewnia ich realizacji przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje. 

1 pkt – kryterium spełnione w stopniu dostatecznym. 

2 pkt – kryterium spełnione w stopniu dobrym. 

3 pkt – kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym.  

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 

1 pkt. 

7.  Poziom bezrobocia w powiecie 

Polski Wschodniej, w którym 

znajduje się lokalizacja projektu. 

Ocena na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, 

podregionów i powiatów” – stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy 

poprzedzających ogłoszenie konkursu  na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do 

aktywnych zawodowo) w %”. 

Możliwe jest przyznanie punktacji z zakresu <0-1> pkt 

Liczba punktów ustalana będzie zgodnie ze wzorem: 

𝑥 =
1∗(Br−Bmin)

𝐵𝑚𝑎𝑥−𝐵𝑚𝑖𝑛
 gdzie: 

𝑥 – liczba punktów w ramach kryterium; 

Br – stopa bezrobocia w powiecie w którym znajduje się realizacja projektu 

0-1 
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Bmin – minimalna stopa bezrobocia w powiatach makroregionu, tj. ….. 

Bmax – maksymalna stopa bezrobocia w powiatach makroregionu, tj. ….. 

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.  

Zaokrąglając liczbę z wartościami dziesiętnymi, należy odrzucić pewną liczbę cyfr końcowych i 

zastosować poniższe zasady: 

Zasada 1. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z 

niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian); 

Zasada 2. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z 

nadmiarem. 

 


