Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu
LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER
I.

KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1

Lp.
Brzmienie kryterium merytorycznego 0-1

Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi
wobec Wnioskodawcy

Czy mój wniosek pozwoli
oceniającym uznać kryterium za
spełnione?
TAK

1.

2.

Czy wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem
Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie
w ramach właściwego Działania/Podziałania PO WER
lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium
dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych
do ubiegania się o dofinansowanie?

Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione
zostały wymogi dotyczące
1) wyboru Partnerów spoza sektora finansów
publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

Oceniający sprawdza, czy Wnioskodawca jest
podmiotem uprawnionym do ubiegania się
o dofinansowanie w ramach właściwego
Działania/Podziałania PO WER.
Wnioskodawca powinien upewnić się, czy jest
podmiotem wskazanym w SZOOP PO WER dla
danego Działania/Poddziałania (w polu Typ
beneficjenta).
Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli
wniosek zostanie skutecznie podpisany przez
Wnioskodawcę i Partnerów.

NIE

NIE DOTYCZY
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programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile
dotyczy);
2) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa
w terminie zgodnym z art. 33 ust. 3 i
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO
WER tj. przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem
realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza
od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

NIE

NIE DOTYCZY
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3.

Wnioskodawca oraz Partnerzy krajowi1 (o ile
dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie
z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni
zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019
r. poz. 351, z późn.zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni
zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy
lub wyższy od łącznych rocznych wydatków
w ocenianym projekcie i innych projektach
realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy
o dofinansowanie jest instytucja, w której
dokonywana jest ocena merytoryczna wniosku
w roku kalendarzowym, w którym wydatki są
najwyższe2.

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na
podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę
informacji potwierdzających potencjał finansowy
jego i ewentualnych Partnerów (o ile budżet
projektu uwzględnia wydatki Partnera) odnosząc
go do wydatków Wnioskodawcy – na podstawie
danych posiadanych przez IP – dotyczących
innych realizowanych przez wnioskodawcę
projektów (z uwzględnieniem projektów
zakontraktowanych również w ramach
przedmiotowego konkursu).W przypadku, gdy
projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy
(12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do
roku realizacji projektu, w którym wartość
planowanych wydatków jest najwyższa.

Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w
części 4.3 wniosku o dofinansowanie Potencjał
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NIE

NIE DOTYCZY

Wnioskodawcy i Partnerów zawarto informacje
potwierdzające potencjał finansowy jego i
ewentualnych Partnerów (o ile budżet projektu
uwzględnia wydatki Partnera).

1

W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z
tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego Wnioskodawcę/ Partnera (o ile dotyczy) na dzień
składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy
podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą
podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako
obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali Wnioskodawca/ Partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i
zatwierdzonym roku obrotowym.
2
W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków
jest najwyższa.
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4.

Z wnioskodawcą lub partnerem/ partnerami (o ile
dotyczy) nie rozwiązano w trybie natychmiastowym
umowy o dofinansowanie projektu realizowanego
ze środków PO WER z przyczyn leżących po jego
stronie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora
finansów publicznych (jsfp).

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na
podstawie:


Za przyczyny leżące po stronie wnioskodawcy lub
partnera/partnerów, w efekcie których doszło do
rozwiązania umowy uznaje się następujące sytuacje:
Wnioskodawca/partner dopuścił się poważnych
nieprawidłowości finansowych, w szczególności
wykorzystał przekazane środki na cel inny niż
określony w projekcie lub niezgodnie z umową,
Wnioskodawca/partner złożył lub posłużył się
fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi,
przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę
dokumentami w celu uzyskania dofinansowania
w ramach umowy, w tym uznania za kwalifikowalne
wydatków ponoszonych w ramach projektu,
Wnioskodawca/partner ze swojej winy nie rozpoczął
realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej
we wniosku początkowej daty okresu realizacji
projektu.

oświadczenia w formularzu wniosku
o dofinansowanie, podpisanego przez
Wnioskodawców i Partnerów, że nie
doszło do rozwiązania w trybie
natychmiastowym umowy o
dofinansowanie projektu realizowanego
ze środków PO WER z przyczyn leżących
po stronie podmiotu reprezentowanego
przez Wnioskodawcę /Partnera

lub


informacji zwartych w Systemie SOWA,
w oparciu o dane nt. rozwiązanych
dotychczas umów oraz danych
wprowadzane na bieżąco przez
instytucje nadzorujące realizację
projektów,

lub


wykazu umów rozwiązanych w trybie
natychmiastowym.
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II.

Lp.

Kryteria Dostępu

Brzmienie szczegółowego kryterium dostępu
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej

Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi
wobec Wnioskodawcy

Czy mój wniosek pozwoli
oceniającym uznać kryterium za
spełnione?
TAK

1.

W ramach projektu przedsiębiorcy zostaną objęci
następującym zindywidualizowanym wsparciem:
1) Działania szkoleniowe, których program zawiera,
m.in.:
a. Część ogólną dotyczącą technologii
asystujących/kompensacyjnych oraz zasad
uniwersalnego projektowania,
b. Część specjalistyczną dotyczącą możliwości
komercjalizacji rozwiązań z zakresu
technologii asystujących/kompensacyjnych
oraz uniwersalnego projektowania
funkcjonujących w obszarach wskazanych w
punkcie 1 i 2 kryterium dostępu nr 6.
2) Działania doradcze związane bezpośrednio z
działaniami szkoleniowymi, o których mowa w
pkt. 1b (o ile potrzeba ich realizacji wynika z
potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń).
Ww. działania poprzedzone zostaną aktywnymi
działaniami rekrutacyjnymi w celu uświadomienia

Kryterium dotyczy wprowadzenia wymogu
realizacji co najmniej działań zaplanowanych
do dofinansowania w PO WER. W załączniku nr
12 do regulaminu konkursu doprecyzowany
został szczegółowy zakres tematyczny szkoleń i
doradztwa.
Przez działania szkoleniowe należy rozumieć
wszelkie działania, które pozwalają na wzrost
wiedzy lub umiejętności przedsiębiorców w nich
uczestniczących, tj. szkolenia (w tym zawodowe),
e-learning, studia podyplomowe.
Przez działania doradcze rozumie się wszelkie
działania polegające na udzielaniu fachowych
porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji
założonych przez przedsiębiorców celów i
tworzących dla nich wymierną wartość dodaną.
Przez technologie kompensacyjne i asystujące
rozumie się technologie, których uruchomienie
lub zastosowanie umożliwia lub ułatwia

NIE

NIE DOTYCZY
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potencjalnym uczestnikom kwestii dostępności i
korzyści z niej płynących.

osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie
z produktów, usług na zasadzie równości z
innymi.
Przez uniwersalne projektowanie należy
rozumieć projektowanie produktów, środowiska,
programów i usług w taki sposób, by były
użyteczne dla wszystkich, w możliwie
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

2.
Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy i
projekt kończy się nie później niż 30 czerwca 2023 r.

Realizacja trzyletnich projektów pozwoli na
udzielenie kompleksowego wsparcia
przedsiębiorcom, którzy zainteresowani będą
planowaniem strategii rozwoju w oparciu o
technologie asystujące i kompensacyjne.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

NIE

NIE DOTYCZY
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Doświadczenie łączne wnioskodawcy i partnerów
(jeżeli dotyczy) obejmuje co najmniej 5 projektów lub
usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto z
ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku o
dofinansowanie, w ramach których realizowane były
działania szkoleniowe lub doradztwo dla
przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub
rozwojowych, w tym także z zakresu technologii
kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego
projektowania.

Wymóg złożenia wniosku przez instytucje
doświadczone w prowadzeniu usług
szkoleniowych lub doradczych z zakresu działań
innowacyjnych lub rozwojowych pozwoli
zapewnić wysoką jakość merytoryczną usług
świadczonych odbiorcom wsparcia
(przedsiębiorcy).
Przez działania innowacyjne rozumiane jest
wdrożenie innowacji produktowych, tj. nowych
lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług,
technologii, nowych projektów wzorniczych lub
środków transportu.
Przez działania rozwojowe rozumiane jest
praktyczne zastosowanie odkryć badawczych lub
też osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub
projektowaniu produkcji nowych lub znacznie
udoskonalonych materiałów, urządzeń,
produktów, procesów technologicznych,
systemów lub usług, które ma miejsce przed

NIE

NIE DOTYCZY
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rozpoczęciem produkcji seryjnej lub
zastosowaniem.
Przez projekty lub usługi, w ramach których
realizowane były działania szkoleniowe lub
doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu
technologii kompensacyjnych i asystujących
należy rozumieć jeden z projektów lub jedną z
usług, które spełniają jeden z dwóch poniższych
warunków:
- dotyczą technologii asystujących i
kompensacyjnych,
- technologie asystujące i kompensacyjne
stanowią co najmniej jeden z ich elementów
składowych.
Ocena doświadczenia dokonywana będzie w
oparciu o załączone do wniosku o
dofinansowanie oświadczenie Wnioskodawcy o
posiadanym doświadczeniu oraz dokumenty

NIE

NIE DOTYCZY
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potwierdzające zrealizowane projekty/usługi (np.
referencje).
4.

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnią
udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom w zakresie
objętym konkursem na terenie jednego z
następujących makroregionów:
a) Makroregion nr 1 (Województwo: kujawskopomorskie; podlaskie; pomorskie; warmińskomazurskie), dostępna alokacja — 4 500 000,00 PLN.
Wartość wskaźnika produktu — 450.
b) Makroregion nr 2 (Województwo: lubelskie;
mazowieckie), dostępna alokacja — 6 160 000,00 PLN.
Wartość wskaźnika produktu — 616.
c) Makroregion nr 3 (Województwo: małopolskie;
podkarpackie; świętokrzyskie), dostępna alokacja — 4
200 000,00 PLN. Wartość wskaźnika produktu — 420.
d) Makroregion nr 4 (Województwo: łódzkie; opolskie;
śląskie), dostępna alokacja — 5 070 000,00 PLN.
Wartość wskaźnika produktu — 507.
e) Makroregion nr 5 (Województwo dolnośląskie;
lubuskie; zachodnio-pomorskie; wielkopolskie),

Kryterium ma na celu zapewnienie równego
dostępu do usług świadczonych w ramach
projektów dla przedsiębiorców z danego
makroregionu i województw wchodzących
w skład makroregionu.
Wymóg złożenia przez Wnioskodawców projektu
dla jednego makroregionu ma na celu
zapewnienie maksymalnego zaangażowania
podmiotu/ów w działania na rzecz
przedsiębiorców z tego makroregionu. IOK
planuje wybór maksymalnie 1 projektu dla
każdego makroregionu. Składane w ramach
konkursu projekty będą gromadzone i oceniane
w odniesieniu do makroregionu, którego
dotyczą.
Przygotowywana przez KOP lista, o której mowa
w art. 46 ust. 3 ustawy będzie składała się z
pięciu oddzielnych list, po jednej dla każdego
makroregionu.

NIE

NIE DOTYCZY
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5.

dostępna alokacja — 7 070 000,00 PLN. Wartość
wskaźnika produktu — 707.
Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów,
po jednym na każdy makroregion. Co najmniej 70%
uczestników zatrudnionych będzie w
przedsiębiorstwie mającym siedzibę w makroregionie,
na terenie którego realizowany jest projekt.
Wskaźnik rezultatu w projekcie powinien wynosić co
najmniej 90% wskaźnika produktu.
Średni koszt wsparcia na jednego pracownika
przedsiębiorstwa w ramach projektu nie może
przekroczyć 10 000 zł.

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

Kryterium ma na celu zapewnienie realizacji
wskaźników zapisanych w PO WER.
Kryterium będzie spełnione jeżeli średnia
wielkość wsparcia będzie zgodna z kryterium.
Do średniego kosztu przypadającego na jednego
pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu
nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień
w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji
projektu potrzeby ich zastosowania w celu

NIE

NIE DOTYCZY
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umożliwienia udziału w projekcie osobom z
niepełnosprawnościami.
Przez pracownika przedsiębiorstwa należy
rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o PARP, wykonującą pracę na rzecz
przedsiębiorcy.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.
6.

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnią
udzielenie wsparcia w zakresie objętym konkursem
wyłącznie tym przedsiębiorstwom, których działalność
jest związana z:
1) produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i
dystrybucją produktów, których funkcjonalność może
zostać dostosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami i ograniczeniami
funkcjonalnymi,

Identyfikacja działalności przedsiębiorstw
planowanych do objęcia wsparciem produktów i
usług dokonana została przy uwzględnieniu
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie
wymogów dostępności produktów i usług,
powszechnie nazywanej Europejskim Aktem o
Dostępności (European Accessibility Act, EAA)..
Dyrektywa ma zagwarantować, że podmioty
gospodarcze oraz władze publiczne będą
stosować wspólne zasady dostępności, co

NIE

NIE DOTYCZY
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2) projektowaniem i świadczeniem usług, które ze
względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter
mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami i ograniczeniami
funkcjonalnymi.
Przez produkty, o których mowa w punkcie 1 rozumie
się m.in. sprzęt komputerowy wraz z systemami
operacyjnymi, terminale płatnicze (urządzenia oraz
oprogramowanie), interaktywne terminale
samoobsługowe, konsumenckie urządzenia
wykorzystywane w dostępie do usług łączności
elektronicznej, konsumenckie urządzenia do
korzystania z audiowizualnych usług medialnych,
czytniki książek elektronicznych.
Przez usługi, o których mowa w punkcie 2 rozumie się
m.in. usługi łączności elektronicznej (w tym zgłoszenia
alarmowe), usługi dostępu do audiowizualnych usług
medialnych, usługi cyfrowe towarzyszące
transportowi pasażerskiemu, usługi bankowości

przełoży się na większą pewność obrotu
gospodarczego. Produkty i usługi wskazane w
dyrektywie zostały uznane za najistotniejsze w
codziennym życiu osób z niepełnosprawnościami.
Kluczowe jest zatem kierowanie w pierwszej
kolejności wsparcia do przedsiębiorstw,
działających w obszarach zbliżonych do dziedzin
wyszczególnionych w EAA.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

NIE

NIE DOTYCZY
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Lp.

Brzmienie szczegółowego kryterium dostępu
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej

Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi
wobec Wnioskodawcy

Czy mój wniosek pozwoli
oceniającym uznać kryterium za
spełnione?
TAK

detalicznej, e-książki i ich oprogramowanie, handel
elektroniczny.

7.

Działania merytoryczne w ramach projektu będą
realizowane zgodnie z minimalnymi wymaganiami
jakościowymi określonymi w regulaminie konkursu
zawierającymi co najmniej wymagania wobec:
• minimalnego zakresu tematycznego
szkoleń/doradztwa uwzględniającego m.in. praktyczne
wykorzystanie technologii
kompensacyjnych/asystujących i zasad uniwersalnego
projektowania,
• trenerów/doradców prowadzących
szkolenia/doradztwo,
• logistyki dotyczącej organizacji szkoleń.

Kryterium to gwarantuje wysoką jakość
oferowanych w ramach projektu usług dla
odbiorców wsparcia (przedsiębiorcy).
Do realizacji działań merytorycznych
zaangażowany powinien zostać personel
posiadający doświadczenie. Szczegółowe
wymagania dot. doświadczenia zostały zawarte
w załączniku nr 12 do regulaminu konkursu.
Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli we
wniosku o dofinasowanie pojawi się co najmniej
informacja, że projekt będzie realizowany
zgodnie z minimalnymi wymaganiami
jakościowymi określonymi w regulaminie
konkursu.

NIE

NIE DOTYCZY
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Lp.

Brzmienie szczegółowego kryterium dostępu
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej

Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi
wobec Wnioskodawcy

Czy mój wniosek pozwoli
oceniającym uznać kryterium za
spełnione?
TAK

8.

NIE

NIE DOTYCZY

Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca nie więcej Kryterium wynika z konieczności
niż jeden raz we wnioskach o dofinansowanie
zagwarantowania zasobów i gotowości
podmiotów do realizacji projektów. Ograniczenie
złożonych w konkursie.
ma na celu zwiększenie motywacji do składania
lepszych jakościowo projektów w ramach
konkursu.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.
III.

Lp.

Kryteria premiujące

Kryterium

Uzasadnienie/ sposób oceny

Czy mój wniosek pozwoli
oceniającym uznać kryterium za
spełnione?
TAK

1.

Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu
zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w
wymiarze co najmniej ½ etatu.
Waga punktowa: 4

Osoby z niepełnosprawnościami
- w rozumieniu Wytycznych 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.

NIE

NIE DOTYCZY
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Kryterium ma na celu promowanie
zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w
projektach współfinansowanych ze środków UE.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.
Okres realizacji projektu wynosi nie więcej niż 24
miesiące.
2.

Waga punktowa: 4

Kryterium ma na celu skrócenie czasu
oczekiwania przedsiębiorstw na objęcie
wsparciem
w ramach projektu.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium ma na celu skrócenie czasu
oczekiwania przedsiębiorstw na objęcie
wsparciem w ramach projektu.

3.

Rozpoczęcie pierwszego działania szkoleniowego
będzie miało miejsce nie później niż w ciągu 3
Przez rozpoczęcie działania szkoleniowego
miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie
rozumie się pierwsze szkolenie, e-learning lub
projektu.
studia podyplomowe organizowane w ramach
projektu.
Waga punktowa: 4
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.
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Kryterium ma na celu premiowanie tych
podmiotów, które bardzo dobrze znają specyfikę
funkcjonowania przedsiębiorców, do których
kierowane jest wsparcie.

4.

Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) dysponuje
ekspercką wiedzą na temat grupy docelowej
określonej we wniosku o dofinansowanie.
Waga punktowa: 6

Potwierdzeniem spełniania ww. kryterium jest
realizacja co najmniej 10 projektów z ostatnich 5
lat przed terminem złożenia wniosku o
dofinansowanie na rzecz grupy docelowej, której
specyfika określona została we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

IV.

1.

2

Inne

Czy Wnioskodawca oświadczył, iż projekt będzie
realizowany zgodnie z założeniami załącznika nr 12
Minimalny zakres usług do regulaminu konkursu?
Czy do wniosku dołączono dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium dostępu nr 3 zgodnie ze wzorem
określonym z załączniku nr 13 do regulaminu
konkursu?

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

TAK

NIE

