Załącznik nr 4: Kryteria oceny wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy do ogłoszenia nr 1/2021 o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój
współpracy, dalej „ogłoszenie”.

Kryteria oceny wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy
Lp.
1

Kryterium
Kwalifikowalność
wnioskodawcy

Opis
1. Sprawdzeniu podlega, czy wnioskodawca jest:
1) mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą prowadzącym
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną
wpisem do odpowiedniego rejestru albo
2) mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą prowadzącym
działalność gospodarczą na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną
wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez
właściwy organ administracji Królestwa Norwegii.
2. Sprawdzeniu podlega, czy wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania
wsparcia na podstawie:
1) art. 207 ustawy o finansach publicznych (tj. znajduje się w rejestrze podmiotów
wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów);
2) art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. w przypadku
wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem w sposób
powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu);
3) art. 6b ust. 3 pkt 1-4 ustawy o PARP tj. w przypadku:
a) gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa,
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i

Możliwy
Wymagany
wynik oceny wynik oceny
Tak / Nie
Tak

2

Zgodność
zaplanowanych
działań z celami i

papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi
bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
b) podmiotu niebędącego osobą fizyczną, gdy członek organów zarządzających
bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w lit. a,
c) gdy podmiot:
 posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, lub
 pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku
likwidacji albo postępowania upadłościowego, lub
 naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją - przez okres 3 lat
od dnia rozwiązania tej umowy,
d) gdy wobec podmiotu zbiorowego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji,
subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.
3. Sprawdzeniu podlega, czy wartość wnioskowanej pomocy brutto łącznie z wartością
innej pomocy de minimis udzielonej przez Rzeczpospolitą Polską wnioskodawcy
będącemu jednym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr
1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie
przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR, a w przypadku
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów –
100 000 EUR, oraz spełnione są inne warunki określone w rozporządzeniu nr
1407/2013.
Sprawdzeniu podlega, czy:
1) wnioskodawca zadeklarował organizację misji gospodarczej obejmującej
uczestnictwo w:

Tak / Nie

Tak

przedmiotem
wsparcia

3.

Termin realizacji
zaplanowanych
działań

a) co najmniej jednej, najbliższej edycji targów lub konferencji określonych w
załączniku nr 2 do ogłoszenia, które odbędą się w:
 Królestwie Norwegii - w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub
średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub
średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na
terytorium Królestwa Norwegii;
b) wydarzeniu organizowanym przez PARP we współpracy Innovation Norway
podczas targów lub konferencji, o których mowa w lit. a;
c) co najmniej dwóch spotkaniach o charakterze biznesowym z co najmniej
dwoma różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju,
w którym odbywają targi lub konferencje, o których mowa w lit. a;
2) profil działalności prowadzonej przez wnioskodawcę (tj. oferowane produkty lub
usługi) jest związany z obszarem tematycznym wsparcia wskazanym we wniosku
dla zaplanowanej misji gospodarczej i jednocześnie zgodny z obszarem
tematycznym wskazanym w załączniku nr 2 do ogłoszenia dla targów lub
konferencji, w których wnioskodawca zadeklarował uczestnictwo w ramach
zaplanowanej misji gospodarczej.
Powyższe warunki będą weryfikowane dla każdej zaplanowanej we wniosku misji
gospodarczej osobno. Kryterium będzie uznane za spełnione jeżeli warunki określone pkt
1 i 2 będą spełnione dla co najmniej jednej zaplanowanej we wniosku misji gospodarczej.
Sprawdzeniu podlega, czy wnioskodawca zadeklarował, że:
1) misja gospodarcza zostanie zrealizowana w terminie określonym w § 3 ust. 5
ogłoszenia;
2) data ostatniego z zaplanowanych przez wnioskodawcę działań, o których mowa w §

Tak /Nie

Tak

3 ust. 3 ogłoszenia, nie wykroczy poza termin określony w § 3 ust. 11 ogłoszenia.
W sytuacji, gdy wysokość alokacji określonej w § 4 ust. 1 ogłoszenia, nie pozwoli objąć wsparciem wszystkich kompletnych wniosków o udzielenie
wsparcia, które zostały złożone w terminie określonym w § 1 ust. 2 i 3 ogłoszenia, o kolejności przyznania wsparcia decydować będzie wcześniejsza
data i czas złożenia wniosku.

