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Kryteria wyboru projektów 

w ramach projektu „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020: 

Schemat: 3. Wsparcie mikro przedsiębiorców związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze 

 

 
Kryterium 

 
Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Niepodleganie 
wykluczeniu  

z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze 

środków FUNDUSZU 
WSPARCIA 

INWESTYCYJNEGO 

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące Grantobiorcy) i przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu) 
Ocenie podlega czy: 

1) Grantobiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie jest 
objęty zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 
- 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), 
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019  r. poz. 628), 

2) na Grantobiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji 
Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym, 

3) Grantobiorca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 24 Wytycznych 
dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji, 

4) przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania pomocy finansowej, o których mowa: 
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013 r.) (dalej: rozporządzenie KE nr 1407/2013) (dalej: pomoc de minimis), 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 



2 

 

- w art. 3 ust. 3 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego 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) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, sprost. Dz. 
Urz. UE L330 z 3.12.2016)), 

5) Wydatki na operacje mające na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście 
epidemii COVID-19 są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r. zgodnie z art. 65 ust. 10 
rozporządzenia 1303/20131, 

6) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą 
odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia 
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) 
rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia Grantobiorcy, będącego integralną częścią wniosku 
o powierzenie grantu.  

 
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 

A.2 
Miejsce realizacji  

projektu 

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego w 
rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013.  
 
Grantobiorca zarówno na moment udzielenia wsparcia jak i wg stanu  na dzień 01.02.2020 r. prowadzili/ 
prowadzą działalność gospodarczą2 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiadali/ 
posiadają na jego terenie siedzibę/oddział3.  

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 
20.12.2013, str. 320 z późn. zm.i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013). 
2 W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres stałego miejsca prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
3 Rozumiany jako wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz posiadający właściwość miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i 

sporządzający sprawozdanie finansowe). 
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B.1 Trwałość operacji 

Ocenie podlega czy Grantobiorca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 
1303/20134. 
 
Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie projektu w zakresie spełnienia kryterium. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
 

B.2. 
Kwalifikowalność 

Grantobiorcy 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego Grantobiorcę, tj.: mikro przedsiębiorcę w 
rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014. 
 
Możliwa jednokrotna poprawa  projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.3. 
Zgodność z prawem 
pomocy publicznej/ 
pomocy de minimis 

Ocenie podlega czy pomoc publiczna udzielana Grantobiorcy będzie zgodna z: 
 

- rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 

 
.  
 
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.4 

Projekt jest zgodny z 
typami projektów 
przewidzianymi do 
wsparcia w ramach 

schematu 

Ocenie podlega czy projekt Grantobiorcy polega na zaspokojeniu pilnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw 
wynikających z wystąpienia COVID-19, umożliwiające ich funkcjonowanie w warunkach kryzysowych, w tym 
czy wpisuje się w typ wsparcia: 

- wsparcie na wyposażeniem punktów handlu detalicznego, takich jak sklepy osiedlowe, piekarnie, itp. w 

urządzenia filtrujące powietrze. 

 
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.5. 

Spełnienie celu 
polegającego na 

ułatwienie stabilizacji 
funkcjonowania sektora 

Ocenie podlega, czy cel projektu umożliwi ułatwienie stabilizacji funkcjonowania Grantobiorcy w nowych 
warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 oraz czy zaplanowane  zadania służą 
realizacji ww. celu. 

 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
4 W przypadku zmiany art. 71 rozporządzenia 1303/2013 jego zaktualizowana wersja będzie obowiązywała od momentu wskazanego w noweli przedmiotowego rozporządzenia. 



4 

 

MŚP w nowych 
warunkach 

gospodarczych 
wynikających 

z wystąpienia COVID-19 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

 

B.6. 
Wskaźniki realizacji 

projektu 

Ocenie podlega czy: 
− wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia; 
− zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu;  
− wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu. 

 
Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.7. 

Warunki oraz 
maksymalna wartość 

wsparcia przedsięwzięcia 
grantobiorcy 

Ocenie podlega czy: 
- maksymalna wartość wnioskowanego wsparcia przez Grantobiorcę w ramach Funduszu Wsparcia 
Inwestycyjnego nie przekracza 60 000 zł; 
- Grantobiorca wnioskuje o maksymalnie dwa typy wsparcia5, z zastrzeżeniem, że złożył tylko jeden wniosek 
o powierzenie grantu w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o powierzenie grantu, 
 
oraz 

 maksymalna wartość dofinansowania dla 1 punktu handlowego wynosi 2 000 zł, a mikroprzedsiębiorca 
nie ubiega się o więcej niż dofinansowanie na 3 punkty handlowe w ramach schematu 3. 

 

Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.8. 
Prawidłowość określenia 

wkładu własnego 

Ocenie podlega czy wkład własny Grantobiorcy wynosi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych  
w ramach schematu 3. i stanowi pomoc de minimis. 
 
Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
5 wsparcie w ramach niniejszego schematu może zostać połączone ze wsparciem w ramach schematu 1. Wsparcie na dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub 

wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 lub schematu 2. Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług 
istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19. 
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B.9. 
Kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj. 
− zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków wyznaczonym Regulaminem naboru 

wniosków, 
− są zgodne z zasadami określonymi w ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,  
− zostały uwzględnione w budżecie projektu, 
− są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku  

z realizacją projektu, 
− zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania lepszych efektów 

z danych nakładów. 
W procesie oceny Oceniający mają możliwość ograniczenia kosztów kwalifikowalnych w poszczególnych 
kategoriach, jeżeli uzna, że wydatki nie spełniają warunków określonych w kryterium B.9 
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.10.  

Zgodność projektu z 
zasadą zrównoważonego 

rozwoju  
i wymaganiami prawa 
ochrony środowiska 

 
Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju (w szczególności minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka 
na środowisko,w tym nakierowanych na spełnienie acquis6 w obszarze środowiska) oraz czy projekt został 
przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:   
− ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 
283 z późn. zm.),  

− ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1396 z późn. zm.),  
− ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55),  
− ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Grantobiorcy zgodnie z zapisami Regulaminu 
naboru. 

 
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.11. 
Zgodność z zasadą 
równości mężczyzn  

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z: 
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

Tak/nie  

                                                           
6 Dorobek prawny UE. 
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i kobiet oraz 
niedyskryminacji 

2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami7 
poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty projektów (zasoby cyfrowe, środki transportu, i 
infrastruktura) finansowane ze środków polityki spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego 
projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na 
lata 2014-2020.  

W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 
należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów projektów 
przez osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością. 

W przypadku wyjątkowych sytuacji, w których zasada dostępności nie znajduje zastosowania, dopuszczalne 
jest uznanie neutralności produktu projektu. O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy 
Grantobiorca wykaże we wniosku o powierzenie grantu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na 
przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników. 

Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Grantodawcy. W przypadku uznania, że 
produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt/produkt powinien wykazywać pozytywny lub 
neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej.  

Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013, oraz Wytycznymi 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, w tym z załącznikiem nr 2 
do niniejszych Wytycznych: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Grantobiorcy zgodnie z zapisami Regulaminu 
naboru. 

 
Możliwa jednokrotna poprawa  projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.12. 
Wykonalność finansowa 

projektu 

Ocenie podlega czy analiza finansowa przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 
− poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

projektów generujących dochód (jeśli dotyczy),  
− wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych, 
− przyjęte założenia analiz finansowych są realne, 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
7 Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), a także osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878 z późn. zm.). 
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− w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych. 
 
Możliwa jednokrotna poprawa  projektu w zakresie spełnienia kryterium. 

 

B.13 
Zgodność dokumentacji 

projektowej  
z Regulaminem naboru 

Ocenie podlega, czy Grantobiorca przygotował wniosek o powierzenie grantu zgodnie z Regulaminem 
naboru, w szczególności z Instrukcją wypełniania wniosku. 

Projekt podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

C Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe (nie dotyczy) 

Kryterium rozstrzygające 

Nabór wniosków w ramach schematu 3 prowadzony jest w trybie ciągłym. O otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność złożonych wniosków. 

 


