Kryteria wyboru projektów
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Działanie 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ
Etap II
(18 kwietnia 2018 r.)

II ETAP (WDROŻENIE STRATEGII)
I ETAP OCENY
Lp.

Nazwa kryterium

Liczba
Punktów

Wymagane minimum

1.

Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

0 lub 1

1

2.

Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

0 lub 1

1

3.

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach
działania 1.4 POPW.

0 lub 1

1

4.

Wnioskodawca prawidłowo wykorzystał pomoc finansową otrzymaną w ramach I Etapu Działania 1.4 POPW.

0 lub 1

1

W I etapie oceny należy spełnić wszystkie kryteria łącznie i otrzymać 4 pkt., aby projekt mógł być oceniany w II etapie.
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II ETAP OCENY
Lp.

Nazwa kryterium

Sposób
oceny

Wymagane minimum

1.

Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji.

0 lub 1

1

2.

Proces projektowy oraz wdrożenie zostały odpowiednio zaplanowane.

0 lub 1

1

3.

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz wynikają bezpośrednio z Etapu I
Działania 1.4 POPW.

0 lub 1

1

4.

Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu.

0 lub 1

1

5.

Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu.

0 lub 1

1

6.

Projekt dotyczy dopuszczalnej w ramach działania 1.4 POPW formy inwestycji początkowej (jeśli dotyczy).

0 lub 1

1 (jeśli dotyczy)

7.

Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu.

0 lub 1

1

8.

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

0 lub 1

1

W II etapie oceny projekt może otrzymać maksymalnie 8 pkt.
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I ETAP OCENY
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Kwalifikowalność wnioskodawcy I.w
ramach działania.

Opis kryterium
I. Wnioskodawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w
ramach działania 1.4 POPW. W odniesieniu do wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone
w:
- art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
-

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 108 Traktatu);

-

na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za

oraz
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Sposób
oceny

Wymagane
minimum

0 lub 1

1

niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.
II.

III.

Wnioskodawca oświadcza, że zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE nr 651/2014
nie dokonał przeniesienia (zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 61a rozporządzenia
KE nr 651/2014) do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa,
której dotyczy wniosek o dofinansowanie, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie
wniosku o dofinansowanie, oraz zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia
przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o
dofinansowanie. (jeśli dotyczy)
Wnioskodawca oświadcza, że jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w
rozumieniu załącznika 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 (Dz. Urz. UE L187 z 26.06. 2014 r., s. 1).

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń wnioskodawcy zawartych w dokumentacji
aplikacyjnej. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja
spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w regulaminie
konkursu.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – wnioskodawca nie spełnia przynajmniej jednego warunku wymienionego w opisie kryterium,
tym samym nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach działania;
1 pkt – wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymienione w opisie kryterium, tym samym
kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach działania.
2.

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) Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie
miejsca lokalizacji muszą się znajdować na terenie Polski Wschodniej.
W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji
projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został
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0 lub 1

1

zaewidencjonowany.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej;
1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
3.

Przedmiot projektu nie dotyczy
rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania wsparcia
w ramach działania 1.4 POPW.

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach
przedmiotowego działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania
pomocy na podstawie § 4 lub § 20 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.

0 lub 1

1

0 lub 1

1

Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację, czy działalność, której dotyczy projekt może być
wspierana w ramach działania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem
rodzajów i przeznaczeń pomocy publicznej właściwej dla danego projektu oraz przewidywanych
rodzajów wydatków kwalifikowanych.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia;
1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia.
4.

Wnioskodawca
prawidłowo
wykorzystał
pomoc
finansową
otrzymaną w ramach I Etapu
Działania 1.4 POPW.

Wnioskodawca prawidłowo zrealizował projekt dofinansowany w ramach I Etapu Działania 1.4 POPW
tzn. zrealizował zakres rzeczowy i finansowy oraz złożył wniosek o płatność końcową wraz ze strategią
wzorniczą, które zostały zatwierdzone.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – wnioskodawca nieprawidłowo wykorzystał pomoc finansową otrzymaną w ramach I Etapu
Działania 1.4 POPW;
1 pkt – wnioskodawca prawidłowo wykorzystał pomoc finansową otrzymaną w ramach I Etapu
Działania 1.4 POPW.
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II ETAP OCENY
Lp.
1.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Rezultatem
projektu
jest
wprowadzenie na rynek innowacji.

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo,
zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego
lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi), procesu,
marketingu lub organizacji.
Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:
innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego
towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do
ich charakterystyk lub przeznaczenia;
innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub
znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej
znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce
cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody
organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji
zewnętrznych.
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 – rezultatem projektu nie jest wprowadzenie na rynek innowacji;
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Sposób
oceny

Wymagane
minimum

0 lub 1

1

1 pkt – kryterium spełnione – rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.
2.

Proces projektowy oraz wdrożenie
zostały odpowiednio zaplanowane.

Ocenie podlega, czy zaplanowany przez wnioskodawcę proces projektowy i wdrożeniowy pozwoli na
zrealizowanie działań rekomendowanych w ramach strategii wzorniczej i osiągnięcie zamierzonych
celów. Wnioskodawca powinien uwzględnić w projekcie odpowiednie dla swojego projektu etapy
zgodne z metodologią realizacji projektów wzorniczych oraz czas konieczny na poszukiwanie
odpowiednich wykonawców działań i ich realizację.

0 lub 1

1

0 lub 1

1

Ponadto na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy
wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub
w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta
przed lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione.
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 – proces projektowy oraz wdrożenie nie zostały odpowiednio zaplanowane lub realizacja
projektu została rozpoczęta przed lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
1 pkt – proces projektowy oraz wdrożenie zostały odpowiednio zaplanowane, a realizacja projektu
została rozpoczęta po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.
3.

Wydatki w ramach projektu są
kwalifikowalne,
racjonalne
i
uzasadnione
oraz
wynikają
bezpośrednio z Etapu I Działania 1.4
POPW.

W ramach kryterium ocenie podlega, czy wydatki wynikają bezpośrednio ze strategii wzorniczej
opracowanej w ramach Etapu I Działania i są zgodne z metodologią realizacji projektów wzorniczych.
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.
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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 o
dofinansowanie są naliczone prawidłowo w zakresie:





limitu pomocy publicznej możliwej do uzyskania przez wnioskodawcę, tj. 3 000 000 PLN
(maksymalna wartość dofinansowania w ramach działania w przypadku wdrażania innowacji
produktowej) lub 1 000 000 PLN (maksymalna wartość dofinansowania w ramach działania
w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa);
limitów i intensywności wsparcia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu;
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 i jego związek z
planowanym wdrożeniem wyników I Etapu projektu.
Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu
zaplanowanych czynności / potrzeb inwestycyjnych. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. Korekta
wydatków kwalifikowalnych w tym zakresie wymaga jednocześnie aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego, danych w zakresie źródeł finansowania, założeń i prognoz finansowych
projektu.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – wydatki nie są kwalifikowalne, racjonalne lub uzasadnione lub nie są zgodne z obowiązującymi
limitami lub oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu procentowego
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określonego w regulaminie konkursu;
1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione i zgodne z obowiązującymi limitami, a
ewentualna korekta jest zgodna z zasadami określonymi w regulaminie konkursu.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.
4.

Prognoza finansowa wskazuje na
opłacalność projektu.

Ocenie podlega, czy prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem
innowacji oraz stopa zwrotu z inwestycji wskazuje na opłacalność projektu.

0 lub 1

1

0 lub 1

1

Ocenie podlega także, czy przedstawiona przez wnioskodawcę prognoza finansowa jest realna
(przedstawione wyliczenia poparte są wiarygodnymi uzasadnieniami).
Kryterium będzie weryfikowane m.in. na podstawie wyliczonej przez wnioskodawcę we wniosku o
dofinansowanie wartości wskaźnika zaktualizowanej wartości netto dla inwestycji (NPV Net Present
Value). Ocenie podlega, czy prognozowana wielkość rynku tzn. czy osiągane przychody pozwolą na
wygenerowanie zysku. Wnioskodawca powinien podać prognozowaną cenę produktu (wyrobu lub
usługi) oraz wskazać podstawę, na jakiej oparł swoją kalkulację (np. własne badania rynkowe na
reprezentatywnej grupie klientów). Tam gdzie to możliwe powinien również wskazać ceny produktów
porównywalnych oraz uzasadnić, że cena produktu jest konkurencyjna w stosunku do cen innych,
substytucyjnych produktów.
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.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.
5.

Wnioskodawca
finansowanie projektu.

zapewnia

Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do realizacji projektu.
Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na
zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Weryfikacja zostanie
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dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, w tym w tabelach
finansowych. W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł
(np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania.
W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez wnioskodawcę
kredytu musi być potwierdzona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie pozytywnej oceny
zdolności kredytowej wnioskodawcy. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość
udzielenia pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy
udzielenia pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz przedłożonymi przez wnioskodawcę
dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta bankowego).
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz
dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania.
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 – wnioskodawca nie zapewnia finansowania projektu;
1 pkt – kryterium spełnione – wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.
6.

Projekt dotyczy dopuszczalnej w
ramach działania 1.4 POPW formy
inwestycji
początkowej
(jeśli
dotyczy).

Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 pomoc może być przyznana dla MSP na jedną
z następujących form inwestycji początkowej, określonych w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014:
1.
2.

inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z
zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie,
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3.

inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne
muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów,
odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
Ocenie podlega, czy projekt dotyczy którejkolwiek ze wskazanych wyżej form inwestycji początkowej.
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 nie dotyczy żadnej ze wskazanych wyżej form inwestycji początkowej;
1 pkt – projekt dotyczy którejkolwiek ze wskazanych wyżej form inwestycji początkowej.
Kryterium podlega weryfikacji wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o regionalną
pomoc inwestycyjną.
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.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu.
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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.

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

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.
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.
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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”.
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.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.
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