Kryteria wyboru projektów
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ

KRYTERIA FORMALNE
Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

Wymagane
minimum

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA
1.

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.1.2 POPW.

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
poddziałania 1.1.2 POPW.

TAK/NIE

TAK

3.

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych poddziałania 1.1.2 POPW.

TAK/NIE

TAK

4.

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania 1.1.2
POPW.

TAK/NIE

TAK
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5.

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

TAK/NIE

TAK

Liczba punktów

Wymagane
minimum

1 lub 4

1

KRYTERIA FORMALNE – SPECYFICZNE
1.

Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania 1.1.2 POPW.

KRYTERIA MERYTORYCZNE
KRYTERIA MERYTORYCZNE (PANEL EKSPERTÓW)

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Innowacyjność produktu.

2.

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowane, racjonalne i uzasadnione.

0-1

1

3.

Jakościowa ocena modelu biznesowego.

0-10

5

4.

Wnioskodawca zapewnia personel posiadający kompetencje niezbędne do realizacji projektu.

0 lub 3

3

5.

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

0-1

0
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6.

Prezentacja projektu przez Wnioskodawcę (sesja pitchingowa).

0-3

1

7.

Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu.

0-1

1

8.

Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

0-1

0

9.

Wnioskodawca zapewnia wymagany wkład własny.

0-1

1
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KRYTERIA FORMALNE
Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Sposób
oceny

Wymagane
minimum

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA

1.

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z
możliwości uzyskania wsparcia w ramach
poddziałania 1.1.2 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.

-

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 rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i

oraz
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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.
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 poddziałania
1.1.2 POPW.

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach
przedmiotowego poddziałania, 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 poddziałania 1.1.2 POPW.

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie
realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (tj. 31 grudnia 2023 r.), przy czym
okres realizacji zawarty w harmonogramie nie jest dłuższy niż 24 miesiące.

TAK/NIE

TAK

4.

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna
z zasadami finansowania projektów

Kwoty wskazane przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku są naliczone prawidłowo w
zakresie:

TAK/NIE

TAK
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−

obowiązującymi dla poddziałania 1.1.2
POPW.

−
−

5.

Projekt
jest
zgodny
z
zasadami
horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013.

minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach poddziałania (tj. min.
50 tys. PLN);
limitu pomocy publicznej możliwej do uzyskania przez Wnioskodawcę, tj. 800
tys. PLN (maksymalna wartość dofinansowania w ramach poddziałania);
rachunkowym.

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. zasady horyzontalne. Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia
Wnioskodawcy.
KRYTERIA FORMALNE – WNIOSEK
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TAK/NIE

TAK

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

Wnioskodawca spełnia kryteria mikro lub małego przedsiębiorcy określone w Załączniku
nr 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 oraz:

TAK/NIE

TAK

KRYTERIA FORMALNE - SPECYFICZNE
1.

Kwalifikowalność
Wnioskodawcy
ramach poddziałania 1.1.2 POPW.

w

- nie był notowany na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji w odpowiednim
rejestrze działalności gospodarczej;
- nie dokonał podziału zysków;
- nie został utworzony w wyniku połączenia.
Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo, w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami
kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), które pozytywnie zakończyło program
inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia, tj. utworzyło produkt bądź usługę w oparciu o opracowany i
zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymało pozytywną rekomendację
animatora Platformy startowej.
Weryfikacja spełnienia
Wnioskodawcy.

kryterium
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odbywa

się

na

podstawie

oświadczenia

KRYTERIA MERYTORYCZNE
KRYTERIA MERYTORYCZNE (PANEL EKSPERTÓW)

Lp.
1.

Nazwa kryterium
Innowacyjność produktu.

Opis kryterium
Projekt Wnioskodawcy przewiduje wdrożenie innowacji, rozumianej zgodnie z definicją
zawartą w Podręczniku Oslo jako „wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej.
Na potrzeby realizacji Działania wymagane jest, aby wybrane pomysły dotyczyły
wdrożenia innowacji produktowej, rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane
przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w
zakresie swoich cech lub zastosowań.
Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych,
komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub
innych cech funkcjonalnych.
Ocenie podlega, w jakim stopniu rezultat projektu w postaci innowacji produktowej
(wyrobu, usługi) charakteryzuje się nowością w skali danego rynku (w kontekście
nowych cech, funkcjonalności).
Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej przynajmniej na
skalę krajową, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w
odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu
do rozwiązań dostępnych na rynku krajowym.
Zasięg innowacyjności:
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Liczba
punktów

Wymagane
minimum

1 lub 4

1

- krajowy – 1 pkt
- europejski – 4 pkt
Przy ocenie kryterium brana będzie pod uwagę także, dostarczona przy wniosku o
dofinansowanie, opinia otrzymana po zakończeniu programu inkubacji innowacyjnego
pomysłu, przeprowadzonego w ramach poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia.
2.

Wydatki
w
ramach
projektu
są
kwalifikowane, 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 poddziałania.
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 poddziałania 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 poddziałań uznanych za kwalifikowane 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 kwalifikowanych
zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów. Dokonanie korekty powyżej progu
procentowego określonego w Regulaminie Komisji Oceny Projektów oznacza
niespełnienie kryterium.
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0-1

1

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – wydatki nie są racjonalne i uzasadnione, oceniający dokonali korekty wydatków
kwalifikowanych powyżej progu procentowego określonego w Regulaminie Komisji
Oceny Projektów;
1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym
kryterium 1 pkt.
3.

Jakościowa ocena modelu biznesowego.

Ocenie podlegają poszczególne elementy modelu biznesowego:
•

Segment klientów (wskazujący różne grupy ludzi i organizacji, do których
przedsiębiorstwo stara się dotrzeć i które chce obsługiwać);

•

Propozycja wartości (oferowany innowacyjny produkt (wyrób lub usługa),
która generuje wartość dla konkretnego segmentu klientów oraz w jaki sposób
przedsiębiorstwo stara się rozwiązać problemy klientów i zaspokajać ich
potrzeby);

•

Kanały (w jaki sposób propozycja wartości trafia do klientów za pośrednictwem
kanałów komunikacji, dystrybucji i sprzedaży);

•

Relacje z klientami (w jaki sposób kształtują się relacje z poszczególnymi
segmentami klientów, mając na względzie pozyskiwanie klientów,
zatrzymywanie klientów, zwiększanie sprzedaży);

•

Strumienie przychodów (ilość środków generowanych przez przedsiębiorstwo
w związku z obsługą każdego z segmentów rynku, w tym polityka cenowa);
Projekcja przychodów powinna obejmować okres 3 lat po zakończeniu
projektu;

•

Kluczowe zasoby (aktywa niezbędne do formułowania i realizacji pozostałych
elementów modelu biznesowego);
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0-10

5

•

Kluczowe działania (do podjęcia przez przedsiębiorstwo, aby model biznesowy
sprawnie funkcjonował);

•

Kluczowi partnerzy (dostawcy, współpracownicy od których zależy sprawne
funkcjonowanie przedsiębiorstwa);

•

Struktura kosztów (obejmująca wszystkie wydatki ponoszone w związku z
korzystaniem z określonego dla przedsiębiorstwa modelu biznesowego).

Wskazane elementy modelu biznesowego są obligatoryjne. Brak jednego z nich
powoduje uzyskanie 0 punktów w danym kryterium, a zatem oznacza
nierekomendowanie wniosku do wsparcia. Model biznesowy oceniany jest jako
całość, a nie poprzez sumę ocen jego poszczególnych elementów.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 10, przy czym liczba przyznanych punktów
oznacza, że projekt spełnia kryterium w stopniu:
9-10 – doskonałym
7-8 – bardzo dobrym
5-6 – dobrym
3-4 – przeciętnym
1-2 - niskim
0 - niedostatecznym
Uzyskanie mniej niż 5 punktów oznacza nierekomendowanie projektu do wsparcia.
4.

Wnioskodawca
zapewnia
personel
posiadający kompetencje niezbędne do
realizacji projektu.

Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu Wnioskodawcy oraz ich
rola w projekcie, w tym kadry zarządzającej projektem. Członkowie zespołu mają
przypisane konkretne role i zadania w projekcie. Struktura zarządzania, w tym
mechanizmy podejmowania decyzji, zostały jasno opisane.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 3 pkt, przy czym:
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0 lub 3

3

0 pkt – kryterium niespełnione;
3 pkt – kryterium spełnione.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym
kryterium 3 pkt.
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.

0-1

0

0-3

1

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – kryterium niespełnione;
1 pkt – kryterium spełnione.
Kryterium rozstrzygające w przypadku gdy projekty mają taką samą ilość punktów.

6.

Prezentacja projektu przez Wnioskodawcę
(sesja pitchingowa).

Wnioskodawca prezentuje projekt i opracowany w ramach poddziałania 1.1.1 model
biznesowy podczas sesji z panelem ekspertów. Jej celem jest zaprezentowanie
wszystkich elementów modelu biznesowego i przekonanie panelu ekspertów, że
przygotowany pomysł na biznes wart jest środków finansowych.
Ocenie podlega atrakcyjność prezentacji pomysłu oraz wykazanie zasadności
biznesowej, wynikającej z wypracowanego na Platformie startowej modelu
biznesowego.
W trakcie sesji eksperci mają możliwość zadawania szczegółowych pytań, w związku z
czym oceniana będzie merytoryczna argumentacja Wnioskodawcy na rzecz
prezentowanego pomysłu.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3, przy czym liczba przyznanych punktów
oznacza, że projekt spełnia kryterium w stopniu:
3 – bardzo dobrym
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2 – dobrym
1 – przeciętnym
0 – niedostatecznym
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym
kryterium 1 pkt.
7.

Wskaźniki projektu są obiektywnie
weryfikowalne i odzwierciedlają założone
cele projektu.

Ocenie podlega czy efekty realizacji projektu są wyrażone poprzez wskazane i
uzasadnione we wniosku o dofinansowanie, wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki
muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie
określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom
docelowy. Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie jakich danych
je skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach. Wskaźniki muszą
odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości
wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń projektu.

0-1

1

0-1

0

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie odzwierciedlają
założonych celów projektu;
1 pkt – wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele
projektu.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym
kryterium 1 pkt.
8.

Realizacja projektu
promocji zielonej
gospodarki.

przyczyni się do
i zrównoważonej

Ocena spełnienia kryterium umożliwi priorytetowe potraktowanie projektu ramach
poddziałania, które przyczynią się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
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0 pkt – kryterium niespełnione;

1 pkt – kryterium spełnione.

Ocenie podlega czy Wnioskodawca w ramach projektu uwzględnił przynajmniej jedno z
rozwiązań w zakresie:
-

zmniejszania emisji zanieczyszczeń,

-

zmniejszania energochłonności,

-

zmniejszania zużycia wody,

-

wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,

-

wykorzystania odnawialnych źródeł energii

-

w odniesieniu do produktu, technologii lub usługi które będą efektem
projektu.
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9.

Wnioskodawca
wkład własny.

zapewnia

wymagany

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada wymagany wkład własny w wysokości 15%
wydatków kwalifikowanych oraz sposób w jaki zapewnia środki finansowe na pokrycie
wkładu własnego (np. poprzez pozyskanie środków finansowych od rodziny, przyjaciół,
anioła biznesu, inwestora zewnętrznego, społeczności crowdfundingowej, itp.).
Kryterium pozwoli ocenić wykonalność finansową oraz wiarygodność finansową
projektu, jak również realne zaangażowanie Wnioskodawcy do prowadzenia
przedsiębiorstwa.
Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 1, przy czym liczba przyznanych punktów
odnosi się do wysokości środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jako:
Poniżej 15% wkładu własnego- 0 pkt
15% wkładu własnego- 1 pkt
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym
kryterium 1 pkt.
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