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

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?

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).

Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione
zostały wymogi dotyczące

2.

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
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

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli
wniosek zostanie skutecznie podpisany przez
wnioskodawcę i partnerów.

NIE

NIE DOTYCZY
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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?
Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy),
ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS,
posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok
obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późń.
zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty
i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od
średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie.

3.

Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów
publicznych (jsfp), w tym projektów partnerskich w
których jsfp występują jako wnioskodawca (lider) kryterium obrotu nie jest wówczas badane*. 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. W przypadku partnerstwa kilku
podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich
podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie
będących jsfp.

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
wnioskodawcy i partnerów zawarto informacje
potwierdzające potencjał finansowy jego i
ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu
uwzględnia wydatki Partnera).
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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:

4.

1) Wnioskodawca/partner dopuścił się
poważnych nieprawidłowości finansowych, w
szczególności wykorzystał przekazane środki
na cel inny niż określony w projekcie lub
niezgodnie z umową,

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

2) 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,



3) Wnioskodawca/partner ze swojej winy nie
rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3
miesięcy od ustalonej we wniosku
początkowej daty okresu realizacji projektu.



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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Lp.

Brzmienie kryterium merytorycznego 0-1

Koszty bezpośrednie projektu nie są rozliczane w
całości kwotami ryczałtowymi określonymi przez
beneficjenta.
5.

II.

Lp.

Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi
wobec wnioskodawcy

TAK

Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na
podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę
we wniosku o dofinansowanie informacji
potwierdzającej, iż koszty bezpośrednie nie są
rozliczane kwotami ryczałtowymi oraz
konstrukcji budżetu projektu.

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.

NIE

Projekt zakłada realizację co najmniej następujących
działań:
1) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu
ubiegania się
o zamówienia publiczne

Kryterium dotyczy wprowadzenia wymogu
realizacji co najmniej działań zaplanowanych
do dofinansowania w PO WER. W Regulaminie
konkursu zostanie doprecyzowany szczegółowy

NIE

NIE DOTYCZY
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w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień
z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym
tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego
2) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń,
połączonych z formą warsztatową
z zakresu przygotowania do wykorzystywania
instrumentów e-zamówień.

zakres tematyczny szkoleń i doradztwa
uwzględniających również tematykę społecznych
aspektów w zamówieniach publicznych, w tym
kwestie dostępności – z perspektywy wykonawcy
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie.

3) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu
prawnych aspektów prowadzenia działalności w
związku
z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych.
4) Zorganizowanie i prowadzenie doradztwa
związanego bezpośrednio
z tematyką działań szkoleniowych o których mowa w
pkt. 1 — 3.
5) Zorganizowanie i prowadzenie doradztwa (bez
komponentu szkoleniowego)
z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne
w Polsce.
Działania realizowane w projekcie muszą uwzględniać
zaawansowanie przedsiębiorstw objętych wsparciem
w tematyce zamówień publicznych.
2.

Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca nie więcej Kryterium wynika z konieczności
zagwarantowania zasobów
niż jeden raz we wnioskach o dofinansowanie
i gotowości podmiotów do realizacji projektów.
złożonych w konkursie.
Ograniczenie ma na celu zwiększenie motywacji
do składania lepszych jakościowo projektów
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w ramach konkursu. Kryterium będzie oceniane
na podstawie wniosku o dofinansowanie.
3.

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnią
udzielenie wsparcia w zakresie objętym konkursem
dla określonej liczby przedsiębiorstw (wyrażonej
wskaźnikiem produktu) na terenie jednego z
następujących makroregionów:
a) Makroregion nr 1 (Województwo: kujawskopomorskie; podlaskie; pomorskie; warmińskomazurskie), Minimalna wartość wskaźnika produktu –
250,
b) Makroregion nr 2 (Województwo: lubelskie;
mazowieckie), Minimalna wartość wskaźnika produktu
– 342,
c) Makroregion nr 3 (Województwo: małopolskie;
podkarpackie; świętokrzyskie), Minimalna wartość
wskaźnika produktu – 234,
d) Makroregion nr 4 (Województwo: łódzkie;
opolskie; śląskie), Minimalna wartość wskaźnika
produktu – 281,
e) Makroregion nr 5 (Województwo dolnośląskie;
lubuskie; zachodnio-pomorskie; wielkopolskie),
Minimalna wartość wskaźnika produktu – 393,
Wskaźnik rezultatu w projekcie powinien wynosić
co najmniej 90 % wskaźnika produktu.
Średni koszt wsparcia w ramach projektu
przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 10 000 zł.
Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów,
po jednym na każdy makroregion.

*Konkurs dotyczy tylko makroregionów nr: 3 i 4
Wymóg złożenia przez wnioskodawców projektu
dla jednego makroregionu ma na celu
zapewnienie maksymalnego zaangażowania
podmiotu/ów w działaniach 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 o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), będzie
składała się z pięciu oddzielnych list,
po jednej dla każdego makroregionu.
IOK dopuszcza możliwość negocjacji
z wnioskodawcami w zakresie zwiększenia lub
zmniejszenia liczby przedsiębiorstw
planowanych do objęcia wsparciem
w projektach, przy jednoczesnym zachowaniu
przedmiotowego kryterium – np. w sytuacji
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zwiększenia kwoty alokacji na przedmiotowy
konkurs.
Kryterium będzie oceniane na podstawie
wniosku o dofinansowanie.
4.
Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy (i ich
pracownicy) z sektora MMŚP mający siedzibę (zgodnie
z dokumentem rejestrowym) na terenie
makroregionu, którego dotyczy projekt,
zainteresowani ubieganiem się o zamówienia
publiczne na terenie Polski.
5.

Co najmniej 80% uczestników projektu stanowią
przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP
nieposiadający doświadczeń na rynku zamówień
publicznych w Polsce

*Konkurs dotyczy tylko makroregionów nr: 3 i 4
Kryterium ma na celu zapewnienie równego
dostępu do usług świadczonych w ramach
projektów dla przedsiębiorców z danego
makroregionu i województw wchodzących
w skład makroregionu. Kryterium będzie
oceniane na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Zogniskowanie działań na przedsiębiorcach
nieposiadających doświadczeń na rynku
zamówień publicznych stanowi realizację
rekomendacji nr 3 wynikającej z badania
ewaluacyjnego „Ocena gotowości polskich
przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych”
zatwierdzonej przez Komitet Monitorujący PO
WER 27 lutego 2019 r.
Przez przedsiębiorcę nieposiadającego
doświadczeń na rynku zamówień publicznych
należy rozumieć takiego przedsiębiorcę, który
przed przystąpieniem do projektu nie zawarł
żadnej umowy z zamawiającym w wyniku
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rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Przez zamówienie
publiczne rozumie się zamówienie, o którym
mowa w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Kryterium będzie oceniane na podstawie
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium ma na celu ograniczenie ryzyka
związanego z konkurowaniem o tych samych
uczestników z realizowanymi obecnie projektami
z zakresu krajowych zamówień publicznych.

6.

Wsparcie dla przedsiębiorców posiadających
doświadczenie na rynku zamówień publicznych
zostanie uruchomione nie wcześniej niż w 13 miesiącu
realizacji projektu.

Przez przedsiębiorcę posiadającego
doświadczenie na rynku zamówień publicznych
należy rozumieć takiego przedsiębiorcę, który
przed przystąpieniem do projektu zawarł co
najmniej jedną umowę z zamawiającym
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Przez
zamówienie publiczne rozumie się zamówienie,
o którym mowa w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Na etapie realizacji projektu, IOK dopuszcza
możliwość opóźnienia terminu uruchomienia
wsparcia dla przedsiębiorców, o których mowa
w kryterium, o maksymalnie 6 miesięcy.
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Kryterium będzie oceniane na podstawie
wniosku o dofinansowanie.

7.

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

8.

Łączne doświadczenie wnioskodawcy i partnerów
(jeżeli dotyczy):
a) musi obejmować okres 3 lat przed terminem
złożenia wniosku o dofinansowanie,
b) musi dotyczyć co najmniej 5 projektów lub usług
o łącznej wartości 250 tys. złotych brutto,
w ramach których realizowane były szkolenia
i doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu
tematycznego, o którym mowa w kryterium 1.
W przypadku projektów partnerskich doświadczenie
każdej ze stron partnerstwa:
a) musi obejmować okres 3 lat przed terminem
złożenia wniosku o dofinansowanie,
b) musi dotyczyć co najmniej 2 projektów lub usług
o łącznej wartości 125 tys. złotych brutto, w ramach
których realizowane były szkolenia i doradztwo dla

Realizacja trzyletnich projektów stwarza
optymalne warunki (poprzez umożliwienie
skorzystania z kompleksowego wsparcia) dla
aktywizacji tych przedsiębiorców, którzy nie
posiadają doświadczeń na rynku zamówień
publicznych.

Wymóg złożenia wniosku przez instytucje
doświadczone w prowadzeniu usług
szkoleniowych i doradczych w zakresie zamówień
publicznych pozwoli zapewnić wysoką jakość
merytoryczną usług świadczonych odbiorcom
wsparcia (przedsiębiorcy z sektora MMŚP).
Ocena doświadczenia dokonywana będzie
w oparciu o załączone do wniosku
o dofinansowanie oświadczenie wnioskodawcy
o posiadanym doświadczeniu oraz dokumenty
potwierdzające zrealizowane projekty/usługi (np.
referencje).
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przedsiębiorców z zakresu tematycznego, o którym
mowa w kryterium 1.

9.

Działania merytoryczne w ramach projektu będą
realizowane zgodnie z minimalnymi wymaganiami
jakościowymi określonymi w Regulaminie konkursu
dotyczącymi co najmniej:
a) minimalnego zakresu tematycznego
szkoleń/doradztwa,
b) logistyki dotyczącej organizacji szkoleń.

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli
ww. działania oraz opis sposobu ich wykonania
określony w kryterium znajdą się we wniosku
o dofinasowanie.
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10.
Wnioskodawca, łącznie z partnerami (jeśli dotyczy)
zaangażuje do realizacji projektu zespół ekspertów
(trenerów i doradców) posiadających doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń lub usług doradczych
skierowanych do przedsiębiorców z zakresu ustawy
Prawo zamówienia publiczne. W zależności od
planowanej w projekcie roli każdy ekspert
zaangażowany w realizację projektu musi posiadać:
a. w przypadku trenerów: wypracowane co najmniej
240 godzin szkoleniowych w okresie 3 lat przed
terminem złożenia wniosku z zakresu tematycznego, o
którym mowa w kryterium 1 dla przedsiębiorców,

Kryterium to gwarantuje wybór podmiotów,
które zaangażują do realizacji projektu
doświadczony personel merytoryczny,
co zapewni wysoką jakość oferowanych usług dla
odbiorców wsparcia (przedsiębiorcy z sektora
MMŚP).
Ocena w ramach tego kryterium dokonywana
będzie w oparciu o załączone do wniosku
o dofinansowanie oświadczenie Wnioskodawcy,
iż do realizacji projektu zaangażuje ekspertów
z wymaganym doświadczeniem.

b. w przypadku doradców: wypracowane co najmniej
240 godzin doradczych w okresie 3 lat przed terminem
CV zawodowe ekspertów oraz dokumenty
złożenia wniosku z zakresu tematycznego, o którym
potwierdzające posiadane doświadczenie
mowa w kryterium 1 dla przedsiębiorców.
(np. referencje) będą weryfikowane przed
W przypadku łączenia w projekcie funkcji trenera i
rozpoczęciem realizacji szkoleń.
doradcy przez jedną osobę, wymagane jest posiadanie
doświadczenia zarówno w odniesieniu do trenera, jak
i doradcy.
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III.
Kryteria premiujące
Lp.

Kryterium

Uzasadnienie/ sposób oceny

Czy mój wniosek pozwoli
oceniającym uznać kryterium za
spełnione?
TAK

1.

Okres realizacji projektu wynosi nie więcej niż 24
miesiące.
Waga punktowa: 4

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

Osoby z niepełnosprawnościami

Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu
zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w
wymiarze co najmniej ½ etatu.
2.

Waga punktowa: 4

- 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.
Kryterium ma na celu promowanie
zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w
projektach współfinansowanych ze środków UE.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
złożonego wniosku o dofinansowanie.

NIE

NIE DOTYCZY
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3.

Rozpoczęcie pierwszego szkolenia będzie miało
miejsce nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty
podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Kryterium ma na celu skrócenie czasu
oczekiwania MMŚP na objęcie wsparciem w
ramach projektu.

Waga punktowa: 4

Kryterium będzie oceniane na podstawie
wniosku o dofinansowanie.

IV.

1.

Inne

Czy wnioskodawca oświadczył, iż projekt będzie
realizowany zgodnie z założeniami Załącznika nr 14
Minimalny zakres usług do regulaminu konkursu.

Informacja będzie weryfikowana na podstawie
treści wniosku.

TAK

NIE

Sprawdzane
na etapie
weryfikacji
formalnej i
oczywistych
omyłek

