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Budżet przeznaczony na konkurs – 5 mln zł
Wsparcie dwuetapowe:

• I etap: do 100 tys. PLN, pomoc de minimis 

• II etap: maksymalnie 3 mln PLN (pomoc na doradztwo oraz regionalna 
pomoc inwestycyjna). Odrębny konkurs i odrębny budżet

Termin składania wniosków 
do 31 lipca 2019 r

Wzór na konkurencję I etap



3

Kto może skorzystać?

Z poddziałania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący 
działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, którzy:

• mają zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy trwający 12 m-cy;

• w jednym z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych mieli przychody na 
poziomie co najmniej 600 tys. zł;

• w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy zatrudniali co 
najmniej 5 pracowników (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty)

Makroregion Polski Wschodniej - województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie

Wzór na konkurencję I etap



4

Cel konkursu 
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
z sektora MŚP poprzez zwiększenie ich potencjału
w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem
oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa
w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie
przełożenie na wdrożenie nowych produktów na
rynek.

Wzór na konkurencję I etap
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Przedmiot wsparcia

Działanie składa się z dwóch etapów:

Etap I – obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta
i opracowanie strategii wzorniczej;

Etap II – obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach
Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów
projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na
rynek innowacji. (odrębny konkurs).

Wzór na konkurencję I etap
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Przedmiot wsparcia – koszt usługi audytu wzorniczego 
przeprowadzonej przez zewnętrznego wykonawcę

audyt wzorniczy – audyt przeprowadzony w ramach Etapu I działania,
rozumiany jako analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału
i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt
obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty
produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej,
procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania
i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście
beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie
zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania
wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Wzór na konkurencję I etap
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Efekt audytu wzorniczego – produkt końcowy projektu: 

strategia wzornicza dla przedsiębiorcy

strategia wzornicza – strategia opracowana w ramach Etapu I działania rozumiana jako raport z 
przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:

� ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa
w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji
z klientem, strategii marketingowej,

� ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie
charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,

� opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów
branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek
beneficjenta, ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału
w tym zakresie,

� zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć
zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),

� możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie,
� rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Wzór na konkurencję I etap
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Wniosek o dofinansowanie projektu należy
złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
za pośrednictwem Generatora Wniosków
udostępnionego na stronie internetowej
PARP pod linkiem:
https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Wzór na konkurencję I etap
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Okres realizacji projektu 
�realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem umieszczenia

projektu wnioskodawcy na liście projektów spełniających kryteria I etapu
oceny i zakwalifikowanych do oceny w II etapie oceny, opublikowanej na
stronie internetowej PARP;

�musi rozpocząć się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia
umowy o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy, licząc od dnia
rozpoczęcia projektu;

�okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu
kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

Wzór na konkurencję I etap
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Warunki formalne 
�wszystkie pola wniosku o dofinansowanie wymagane Instrukcją

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu zostały wypełnione;

�wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki, sporządzone na
właściwym wzorze, kompletne i czytelne;

�informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z
dokumentem rejestrowym.

Braki formalne i oczywiste omyłki podlegają uzupełnieniu zgodnie
z § 7 Regulaminu konkursu. Termin na uzupełnienie – 7 dni.

Uzupełnienia w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI.

Wzór na konkurencję I etap
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Ocena projektów złożonych w konkursie 

Wzór na konkurencję I etap

• 5 kryteriów, które należy wszystkie łącznie spełnić 
(w każdym otrzymać 1 pkt), aby projekt mógł przejść 
do II etapu oceny

I etap

• 8 kryteriów w tym 6 obligatoryjnych (wymagany
minimum 1 pkt w każdym z nich)

• Minimalna wymagana liczba punktów w II etapie
oceny – 9 (w tym minimum 1 pkt w sześciu
kryteriach obligatoryjnych), maksymalna – 14 pkt

• Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub
poprawienie wniosku o dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania danego kryterium w trybie
określonym w regulaminie konkursu.

II etap 



12

I etap oceny – kryterium nr 1, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Makroregionu 
Polski Wschodniej

• Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania 
wsparcia, nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy oraz nie 
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej

• Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą 
w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 
Nr 651/2014 

• Wnioskodawca w ostatnim roku obrotowym trwającym 
przynajmniej 12 miesięcy zatrudniał co najmniej 5 pracowników

• Wnioskodawca w przynajmniej w jednym zamkniętym roku 
obrotowym trwającym przynajmniej 12 m-cy, w okresie 3 lat 
poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie 
wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. 
zł

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy 

w ramach działania
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I etap oceny – kryterium nr 2, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• Ocenie podlega, czy miejsce realizacji 
projektu znajduje się na terytorium co 
najmniej jednego województwa 
makroregionu Polski Wschodniej 
(województwa: lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-
mazurskie). Jeżeli realizacja projektu będzie 
przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie 
miejsca lokalizacji muszą znajdować się na 
terenie Polski Wschodniej.

Projekt jest realizowany na 
terytorium makroregionu 

Polski Wschodniej
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I etap oceny – kryterium nr 3, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• Wykluczeniu podlegają projekty, 
których przedmiotem jest 
działalność wpisująca się w 
działalności wykluczone z 
możliwości uzyskania pomocy 
publicznej, na podstawie § 4  
rozporządzenia POPW

Przedmiot projektu nie 
dotyczy rodzajów 

działalności wykluczonych 
z możliwości uzyskania 

wsparcia w ramach 
poddziałania 1.4 POPW
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I etap oceny – kryterium nr 4, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku oraz 
załącznikach weryfikacji podlega, czy wnioskodawca nie rozpoczął 
realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub 
w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

• Ponadto, weryfikacji podlega, czy w umowie warunkowej zawartej 
z wykonawcą zawarto warunek uzależniający obowiązywanie umowy 
od umieszczenia projektu wnioskodawcy na liście projektów 
spełniających kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu 
oceny opublikowanej na stronie internetowej PARP albo warunek 
uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania informacji od 
PARP o przyznaniu dofinansowania. Jednocześnie, harmonogram 
realizacji projektu uwzględnia zapisy umowy warunkowej dotyczące 
daty jej obowiązywania.

• W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w 
dniu złożenia wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za 
niespełnione.

Rozpoczęcie 
realizacji projektu 

nastąpi 
w terminie 
zgodnym 

z zasadami 
działania
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I etap oceny – kryterium nr 5, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• W przypadku zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 
z późn. zm.), w których postępowanie o udzielenie zamówienia 
wszczęto przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu 
zastosowanie mają wymogi określone w rozdziale 6.5 wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności, w tym w szczególności dotyczące rozeznania 
rynku  (od 20 do 50 tys. zł) i zasady konkurencyjności (pow. 50 tys. zł.). 

• W przypadku publikacji zamówień przeprowadzanych zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, wnioskodawca publikuje zapytanie ofertowe na 
stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Informację 
o zmianach zapytania ofertowego, treść pytań dotyczących zapytania 
ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego oraz wyniki 
postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało 
upublicznione zapytanie ofertowe.

Wnioskodawca 
przeprowadził 

postępowanie ofertowe i 
dokonał wyboru 

wykonawcy zgodnie z 
wymogami określonymi 
w regulaminie konkursu 

oraz podpisał z nim 
umowę warunkową.

§ 4 ust. 8-10 oraz § 5. 
ust. 7 i 8 Regulaminu 

Konkursu
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I etap oceny – kryterium nr 5, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę 
musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 
Wybór wykonawcy musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 
6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności, w szczególności w zakresie: sposobu 
upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w 
postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, 
określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania, 
z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 6 i 7. 

Wnioskodawca 
przeprowadził 

postępowanie ofertowe 
i dokonał wyboru 

wykonawcy zgodnie 
z wymogami określonymi 
w regulaminie konkursu 

oraz podpisał z nim 
umowę warunkową.

§ 4 ust. 8-10 oraz § 5. ust. 
6 i 7 Regulaminu 

Konkursu
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II etap oceny – kryterium nr 1, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• 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);

• 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.

Wnioskodawca posiada 
odpowiednią wiedzę 

pozwalającą na 
realizację projektu, ma 

sprecyzowane 
oczekiwania rezultatów 

audytu oraz jest 
zdeterminowany do 
wdrażania działań z 
niego wynikających.
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II etap oceny – kryterium nr 1, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• Ocena tego kryterium będzie przeprowadzana na 
podstawie wniosku o dofinansowanie oraz 
rozmowy z przedstawicielem kadry zarządzającej.

• Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub 
poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w 
trybie określonym w regulaminie konkursu.

• 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 b. dobrym.

Wnioskodawca posiada 
odpowiednią wiedzę 

pozwalającą na 
realizację projektu, ma 

sprecyzowane 
oczekiwania rezultatów 

audytu oraz jest 
zdeterminowany do 
wdrażania działań 

z niego wynikających.
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II etap oceny – kryterium nr 2, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• 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; 

• adekwatność zaproponowanych działań w kontekście 
działalności prowadzonej przez wnioskodawcę na terenie Polski 
Wschodniej oraz oczekiwanych efektów działania w Polsce 
Wschodniej.

Cel projektu oraz 
działania 

zaplanowane 
w projekcie wpisują 

się w obszar 
wzornictwa oraz 

w cele działania 1.4 
POPW
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II etap oceny – kryterium nr 2, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie 
wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie 
konkursu. 

• 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 b. dobrym.

Cel projektu oraz 
działania 

zaplanowane 
w projekcie 
wpisują się 

w obszar 
wzornictwa oraz 
w cele działania 

1.4 POPW
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II etap oceny – kryterium nr 3, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się 
w kondycji finansowej umożliwiającej realizację 
I Etapu. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji 
zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, 
a także w zawartych we wniosku informacjach odnośnie do 
możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez 
wnioskodawcę. 

• Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie 
wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie 
konkursu. 

• Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:

• 0 pkt – kryterium niespełnione; 

• 1 pkt – kryterium spełnione.

Wnioskodawca 
zapewnia 

finansowanie 
projektu.
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II etap oceny – kryterium nr 4, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• 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 określonymi w regulaminie konkursu.

• Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do 
odpowiednich kategorii wydatków.

• Sprawdzeniu podlega również, czy kwoty wskazane przez wnioskodawcę 
w złożonym wniosku są naliczone prawidłowo w zakresie:

• limitu pomocy możliwej do uzyskania przez wnioskodawcę tj. 100 000 PLN 
(maksymalna wartość dofinansowania w ramach działania);

• rachunkowym.

• 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.

Wydatki w ramach 
projektu są 

kwalifikowalne, 
racjonalne i 

uzasadnione.
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II etap oceny – kryterium nr 4, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub 
poprawienie wniosku o dofinansowanie w części 
dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w 
trybie określonym w regulaminie konkursu. 

• Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:

• 0 pkt – wydatki nie są racjonalne lub wydatki są 
nieuzasadnione lub niezgodne z obowiązującymi 
limitami;

• 1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne 
i uzasadnione, zgodne z obowiązującymi limitami.

Wydatki w ramach 
projektu są 

kwalifikowalne, 
racjonalne 

i uzasadnione.
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II etap oceny – kryterium nr 5, fakultatywne 

Wzór na konkurencję I etap

• Wskazany we wniosku przedmiot projektu (przedmiot 
działalności wnioskodawcy, której dotyczy audyt wzorniczy) 
wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych 
specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw 
z Polski Wschodniej.

• Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie 
wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 
niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie 
konkursu.

• Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:

• 0 pkt – kryterium niespełnione;

• 1 pkt – kryterium spełnione.

Przedmiot projektu 
wpisuje się w zakres 

regionalnych 
inteligentnych 

specjalizacji 
wspólnych dla co 
najmniej dwóch 

województw z Polski 
Wschodniej.
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II etap oceny – kryterium nr 6, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• 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.

Wskazany wykonawca 
posiada potencjał 

niezbędny do 
należytego 

świadczenia usług oraz 
zapewnia ich realizację 

przez osoby 
posiadające niezbędne 

kwalifikacje.
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II etap oceny – kryterium nr 6, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• 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.

Wskazany wykonawca 
posiada potencjał 

niezbędny do 
należytego 

świadczenia usług oraz 
zapewnia ich 

realizację przez osoby 
posiadające niezbędne 

kwalifikacje.
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II etap oceny – kryterium nr 6, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• 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).

• Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium 
w trybie określonym w regulaminie konkursu.

• 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 b. dobrym.

Wskazany wykonawca 
posiada potencjał 

niezbędny do 
należytego 

świadczenia usług oraz 
zapewnia ich 

realizację przez osoby 
posiadające niezbędne 

kwalifikacje.
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II etap oceny – kryterium nr 7, fakultatywne 

Wzór na konkurencję I etap

• 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

Poziom bezrobocia 
w powiecie Polski 

Wschodniej, 
w którym znajduje 

się lokalizacja 
projektu.
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II etap oceny – kryterium nr 7, fakultatywne 

Wzór na konkurencję I etap

• Liczba punktów ustalana będzie zgodnie ze wzorem:

•�=1∗(Br−Bmin)����−���� gdzie:

•� – liczba punktów w ramach kryterium;

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

• 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.

Poziom bezrobocia 
w powiecie Polski 

Wschodniej, 
w którym znajduje 

się lokalizacja 
projektu.
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II etap oceny – kryterium nr 8, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami 
horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r., tj.:

• 1. Artykuł 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminacji:

• 1) Równość szans kobiet i mężczyzn

• Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca powinien wskazać, w jaki 
sposób w toku realizacji projektu uwzględni perspektywę 
równości szans kobiet i mężczyzn, w tym jakie podejmie 
działania mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w 
ramach realizowanych w projekcie zadań (wpływ pozytywny).

• Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do 
ww. zasady, o ile wnioskodawca wykaże, że w danym projekcie 
nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie 
spełnienia ww. zasady. W takiej sytuacji również uznaje się, że 
projekt jest zgodny z ww. zasadą.

Projekt jest zgodny z 
zasadami 

horyzontalnymi 
wymienionymi w art. 
7 i 8 Rozporządzenia 

Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013.
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II etap oceny – kryterium nr 8, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• 1. Artykuł 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminacji:

• 2) Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z 
niepełnosprawnościami

• Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób realizacja projektu będzie 
miała pozytywny wpływ na ww. zasadę poprzez zapewnienie dostępności 
produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

• Dopuszczalne jest uznanie neutralności poszczególnych produktów 
projektu w stosunku do ww. zasady, o ile wnioskodawca wykaże, że 
kwestia dostępności nie dotyczy danego produktu. Oznacza to brak 
jakiegokolwiek wpływu danego produktu na sytuację osób z 
niepełnosprawnościami. W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt 
jest zgodny z ww. zasadą.

• Zgodnie z ww. zasadą realizacja projektu nie może również przyczyniać się 
do nierównego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie 
etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

• Realizacja obu zasad wymienionych w art. 7 rozporządzenia 1303/2013 
będzie weryfikowana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 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”.

Projekt jest 
zgodny z 
zasadami 

horyzontalnymi 
wymienionymi 

w art. 7 i 8 
Rozporządzenia 

Parlamentu 
Europejskiego 
i Rady (UE) nr 

1303/2013.
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II etap oceny – kryterium nr 8, obligatoryjne 

Wzór na konkurencję I etap

• 2. Artykuł 8 - Zrównoważony rozwój

• Wnioskodawca powinien, stosownie do charakteru projektu, uwzględnić 
wymogi ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, 
kwestie dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, 
różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną 
środowiska.

• Zgodnie z ww. zasadą wsparcie może być udzielone jedynie takim 
projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia 
stanu środowiska naturalnego.

• Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia 
wnioskodawcy.

• Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o 
dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w 
trybie określonym w regulaminie konkursu.

• Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:

• 0 pkt – projekt jest niezgodny z którąkolwiek z zasad wymienionych w art. 
7 i 8 rozporządzenia nr 1303/2013;

• 1 pkt – projekt jest zgodny z zasadami wymienionymi w art. 7 i 8 
rozporządzenia 1303/2013.

Projekt jest 
zgodny z 
zasadami 

horyzontalnymi 
wymienionymi 

w art. 7 i 8 
Rozporządzenia 

Parlamentu 
Europejskiego 
i Rady (UE) nr 

1303/2013.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

INFORMATORIUM PARP 

Nasi konsultanci są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30 pod 
numerami telefonów: 

22 574 07 07 ; 0 801 332 202 
(koszt połączenia jak za połączenie lokalne).

W związku z przynależnością PARP do Grupy PFR pytania ogólne dotyczące działań 
realizowanych przez Agencję można także kierować do infolinii Polskiego Funduszu Rozwoju 
0 800 800 120.


