Kryteria wyboru wniosków
PROGRAM „WSPARCIE PRAWNE DLA START-UPÓW”

Opis kryterium

Ocena

Min

Poprawność i
kompletność
dokumentacji
wymaganej na etapie
aplikowania

Ocenie podlega, czy:
1. wniosek złożono w Generatorze Wniosków;
2. wniosek został złożony po dacie rozpoczęcia oraz nie później
niż w terminie zakończenia naboru wniosków – zgodnie
z informacją umieszczoną na stronie internetowej instytucji
organizującej nabór;
3*. wniosek jest kompletny, tj. zawiera wymagany załącznik List intencyjny inwestora kapitałowego sporządzony zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu;
4*. wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie
z wymogami formalnymi zawartymi w Instrukcji wypełniania
wniosku o dofinansowanie.
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Kwalifikowalność
Wnioskodawcy

Ocenie podlega, czy:
1.
wskazana we wniosku siedziba Wnioskodawcy
znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2*. Wnioskodawca oświadczył, że spełnia definicję mikro,
małego lub średniego przedsiębiorstwa;
3*. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie oświadczył, że
nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 6b ust. 3
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110, z późn.
zm.).
Zgodnie z zapisami ww. ustawy PARP nie może udzielić
wsparcia:
1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem
działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
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Nazwa kryterium

1

2) podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, w którym
osoba będąca członkiem jego organów zarządzających
bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w punkcie
poprzednim;
3) podmiotowi, który:
a) posiada
zaległości
z
tytułu
należności
publicznoprawnych lub
b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź
znajduje się w toku likwidacji albo postępowania
upadłościowego lub
c) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku
o udzielenie wsparcia naruszył w sposób istotny
umowę zawartą z Agencją.

Kwalifikowalność
realizowanych usług

4. data rejestracji w KRS lub CEIDG nastąpiła nie wcześniej
niż 5 lat od daty złożenia wniosku;
5*. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie oświadczył, że
osiąga przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż 3
lata od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ocenie podlega, czy:
1*. suma dotychczas udzielonego w programie wsparcia
danemu wnioskodawcy wynosi nie więcej niż 20 000 PLN –
ocena na podstawie umów zawartych z Wykonawcami;
2*. wybrany przez Wnioskodawcę rodzaj usługi prawnej,
spośród wymienionych w § 5 Regulaminu, nie został wskazany
wcześniej w umowie z Wykonawcą;
3*. w złożonym wniosku o dofinansowanie usługa konsultacji
została wybrana przez Wnioskodawcę łącznie z którąś z usług
wskazanych w § 5 ust. 1 a) lub b) Regulaminu.
Razem:

* Możliwość jednokrotnego uzupełnienia / poprawy.

2

0-1

1

3

3

